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Opening

Handelingen 3, 1-9



Bedoeling

•Duidelijk maken wat we onder ‘lokaal geloven’ en 
‘lokale geloofsgemeenschappen’ verstaan

•Duidelijk maken wat het pastoraal team in dit opzicht 
wil en kan betekenen de komende tijd

• Samen een indruk krijgen



Inspiratie

Handelingen 4, 32-34:

De menigte die het geloof had aangenomen was één van hart 
en één van ziel (…) Met kracht en klem legden de apostelen 
getuigenis af van de verrijzenis van de Heer Jezus en rijke 
genade rustte op hen allen. Er was geen enkele noodlijdende 
onder hen (…)



Pastoraal beleid van de parochie

•ontwikkeling van het Eucharistisch Centrum:
een kwestie van concentreren en aanpassen
-een zaak van, op de eerste plaats, het pastoraal team

•ontwikkeling van kleine lokale geloofsgroepen:
een kwestie van vernieuwen en veranderen
-een zaak van, op de eerste plaats, de gelovigen ter 
plekke



Veranderen…..

• gelovigen veranderen van ‘consumenten’ naar 
‘getuigen’

• afhankelijkheid van beroepskrachten verschuift naar: 
eigen initiatief van gelovigen

•bevestiging van het bestaande en het bekende wordt: 
openheid naar het nieuwe en het andere, de anderen



Karakter van de lokale geloofsgemeenschap

Verandering van een organisatie die druk is met de 
weekendliturgie en bepaalde evenementen, naar een 
gemeenschap:
•die zich inzet voor de leefomgeving, met name voor 

de kwetsbaren en zwakken
•waar ontmoeting belangrijker is dan de gezelligheid 

van ‘ons kent ons’



Ontmoeting…

• van elkaar als geloofsgenoten; om elkaar te bevestigen in 
het geloof, om samen verdieping te zoeken

• van anderen; gastvrij en open voor nieuwe ideeën 



En onze traditie dan?

Recht doen aan de traditie gebeurt niet door te kijken 
naar de smeulende as van het verleden, maar door het 
overdragen van de vonk van de inspiratie.

Gustav Mahler

Het beste dat de geschiedenis ons nalaat, is het 
enthousiasme dat zij veroorzaakt.

Johann Wolfgang von Goethe



Inspiratie (2)

•we hebben het bij lokaal geloven niet over de paus, de 
bisschop, waarom priesters niet mogen trouwen, etc.

•maar we hebben het over wat we zelf geloven (of wat 
onze geloofsvragen zijn) en waar we ons door 
geïnspireerd weten

• en over hoe we die inspiratie in woorden en daden 
vorm kunnen geven (‘handen en voeten’) en over 
kunnen dragen



Een leuke uitdaging…

• We kunnen pionieren: dingen uitproberen. Wat niet werkt 
of waar we niet blij van worden, doen we niet (meer). Het 
hoeft allemaal niet perfect. Er zijn niet zoveel regeltjes en 
beperkingen.

• We werken aan een kerk voor vandaag de dag, voor het 
dagelijks leven. We hebben het over onze eigen 
levensvragen en de vragen die op ons af komen van de 
mensen om ons heen en die we ontmoeten.



Als het echt goed gaat…

• vormen we een gemeenschap van bezielde mensen
•die een naar buiten gerichte blik hebben
•die hun betrokkenheid beleven als een roeping
•die flexibel zijn en kunnen improviseren;
• een gemeenschap waar een menselijke maat wordt 

gehanteerd
•die gastvrij is
•met nuchtere mensen die kunnen leven met wat 

allemaal mis gaat



Wie doen er mee?

•mensen die hier en nu leerling van Jezus willen zijn

• en die (daarom) positief de toekomst ingaan

• en bereid zijn hun eigen geloof(svragen) ter sprake te 
brengen

• en hun geloof praktisch handen en voeten willen 
geven



Voorbeelden van activiteiten van een lokale 
geloofsgroep; 
1-ontmoetingsbijeenkomsten
• organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten, 

koffieochtenden, e.d.

• organiseren van soos-achtige activiteiten voor bepaalde 
groepen

• organiseren van inloopochtenden, -middagen, -avonden

• …



Voorbeelden van activiteiten; 
2-omzien naar elkaar, zorg voor medegelovigen

• ziekenbezoek

•meewerken aan (liturgische) bijeenkomsten in 
zorgcentra, e.d.

•organisatie avondwake of uitvaarten

• vervoer naar Eucharistisch Centrum mee verzorgen

•onderhoud kerkhof

•bezoek aan nieuwkomers

•…



Voorbeelden van activiteiten; 
3-activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid, 
met name voor de kwetsbaren

• caritasactiviteiten

• hulp aan personen of organisaties die zich inzetten voor de 
sociale samenhang, vrede en rechtvaardigheid, 
duurzaamheid, etc. (materieel, bieden van een podium, 
meewerken aan 4 mei-bijeenkomst,…)

• solidariteitsacties (bijv. Vastenactie)

• …



Voorbeelden van activiteiten; 
4-activiteiten t.b.v. van de organisatie van de eigen 
geloofsgemeenschap

• organisatie actie Kerkbalans
• correspondentie behartigen met parochieblad
• evt. verzorgen van eigen (digitale) nieuwsbrief
• bezorging parochieblad
• verzorgen lokaal secretariaat
• coördinatie activiteiten, contact onderhouden met centrale 

parochieorganisatie
• contact onderhouden met oecumenische partners



Voorbeelden van activiteiten; 
5-bijeenkomsten om het geloof te verdiepen en/of 
te vieren
• lezingen of gespreksbijeenkomsten
• excursie naar Catharijneconvent; gezamenlijk bezoek 

bedevaartsoord
• gezamenlijk film of documentaire bekijken
• oprichten ‘geloven nu’-groep
• cursus ‘inleiding in het geloof’
• gebedsbijeenkomsten; weekopening
• processie?
• …



Samenvattend

• er kan heel veel
• belangrijk is het getuigenis, de overtuiging, onze 

missionaire houding
• het hoeft niet perfect te zijn; wie meedoet hoeft ook geen 

perfecte gelovige te zijn (‘leerling’…)
• wat niet gaat, gaat niet; waar we geen plezier of 

bevrediging aan beleven, daar mogen we mee stoppen
• het mag ook klein zijn



Hoe beginnen/verder gaan?

• pastoraal team heeft (voor-)gesprek met elke 
locatieraad/pastorale raad om ‘op maat’ te kunnen werken
• gesprek kan leiden tot praktisch overleg, evt. 

ondersteuning bij opzetten, voortzetten of inhoudelijk 
verstevigen van bepaalde pastorale activiteiten
• in de meeste gemeenschappen zal er een zo breed 

mogelijk gesprek met belangstellenden komen over waar 
ze warm voor lopen en behoefte aan hebben
• op basis van de gebleken interesse in de gemeenschap kan 

een initiatief worden genomen



Wie doet wat?

• het pastoraal team neemt initiatief en 
• heeft de regie over het proces van ‘lokaal geloven’
• als er geen interesse is van de gelovigen in ‘lokaal 

geloven’, dan forceren we niet. Locatieraad/pastorale 
raad hoeft geen nieuwe dingen op te pakken en hoeft 
de zaak niet draaiende te houden
• over actie kerkbalans, beheer kerkhof, inrichting lokaal 

secretariaat overlegt de locatieraad met het bestuur



Wat mag concreet van het pastoraal
team verwacht worden?

• Ontwikkeling Eucharistisch Centrum en liturgievieringen in EC

• Vieren Sacramenten en Sacramentencatechese

• Initiatief ‘lokaal geloven’ en begeleiding en ondersteuning 
belangstellenden

• Indien nodig: voorgaan bij uitvaarten

• Beschikbaarheid voor pastorale begeleiding

• (extra) initiatieven kinderen en jongeren (centraal)

• Aandacht voor ouderen; voorgaan in ouderenvieringen

• Ondersteuning bij afscheid kerk, overstap vrijwilligers en rouw hierom

• In beperkte mate: voorgaan in kerken die niet sluiten

• Initiatief in parochiebrede catechetische en diaconale projecten



Met andere woorden…..:

dus niet:
• Voorgaan in lokale liturgie

• De kar in de gemeenschappen trekken, langdurige directe uitvoering lokale 
activiteiten

en slechts beperkt:
hulp bij oplossen van problemen tussen werkgroepen, vrijwilligers, locaties



Ondersteuning en begeleiding lokaal
geloven door het pastoraal team

• initiatief tot gesprek met belangstellenden
• leiding gesprek met belangstellenden
• samen met belangstellenden opzetten van activiteit
•desgewenst: organisatie en begeleiding van cursus of 

verdiepingsbijeenkomst
• (organiseren van) deskundigheidsbevordering
• zorg voor de eenheid van de parochie en vereniging 

van de lokale gemeenschappen onderling en met het 
Eucharistisch Centrum



Verdere vormen van ondersteuning

• bij alle genoemde zaken is een rol weggelegd voor het 
parochieblad

• het parochiebestuur zorgt dat er voor bijeenkomsten een 
ruimte is of gehuurd kan worden

• als administratieve werkzaamheden actieve deelname bij 
‘lokaal geloven’ in de weg staan, valt te praten over 
geleidelijke ‘overheveling’ naar het Centraal Secretariaat


