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B A S I S D O C U M E N T   M I S S I O N A I R E  K E R K  september 2021 

Inleiding  

In 2019 werden er in alle parochiekernen bijeenkomsten gehouden waarin gesproken werd over de situatie 

van de gemeenschap, het kerkgebouw en de toekomst. Bij velen leefde de zorg over de vitaliteit van de 

gemeenschap, over het kleiner worden van het aantal betrokken gelovigen. Daarnaast was er ook zorg over 

veranderingen én verlangen naar bloei en vreugde in het geloof. 

In datzelfde jaar maakte het pastoraal team kennis met het gedachtegoed van fr. James Mallon, een 

Canadees priester, via het boek ‘Als God renoveert’. De leden van het pastoraal team herkennen de analyse 

die fr. Mallon maakt van de huidige situatie in de RK Kerk en weten zich aangesproken door de wegen die 

worden aangewezen om uit de impasse te komen. 

In 2020 werden ca vijftig parochianen uitgenodigd om het boek samen te lezen. Op grond van hun positieve 

en constructieve reacties op de inhoud van het boek nam het Pastoraal Team het besluit om op de 

ingeslagen weg door te gaan.  

De deelnemers gaven input en op grond daarvan werd in 2021 een visie geformuleerd, een lijst van 

projecten opgesteld en de beslissing genomen om een Stuurgroep Missionaire kerk te vormen. 

Doel van het proces is een vernieuwing gericht op inhoud, niet op structuur.  

We werken aan een levendig en toekomstbestendig geloofsklimaat, met uitdrukkelijke aandacht voor de 

‘binnenkant’ van ons kerkelijk leven: de levende persoon Jezus Christus, het fundament waaruit wij leven 

en met de opdracht aan onszelf om stappen te zetten op nieuwe wegen. En anderen uit te nodigen om mee 

te gaan op Gods Weg. 

We laten ons uitdagen om ‘ons aan Jezus Christus toe te wijden als een levende, heilige offergave en 

andere mensen te worden, met een nieuwe gezindheid/visie’ (apostel Paulus in zijn brief aan de christenen 

van Rome) 

We zijn er van overtuigd dat we zo komen tot groei en bloei van de geloofsgemeenschap waar mensen zich 

thuis mogen weten en het geloof omarmen als weg tot levensgeluk. 

In dit document wordt aangegeven met welke visie we in onze beide parochies we aan de slag gaan in de 

komende zes jaar. Wie de dragers zijn van dat proces, waar de verantwoordelijkheden liggen, welke 

projecten aangedragen zijn en hoe de communicatie georganiseerd kan worden. 

We zijn niet alleen in Nederland. Verschillende parochies, ook in het bisdom Rotterdam, zijn deze weg 

ingeslagen. Er is ondersteuning door het Centrum van Parochiespiritualiteit. Zij hebben met andere 

organisaties, waaronder het bisdom Breda, hun krachten gebundeld in de Missionaire Parochie. Zij 

organiseren in het voorjaar 2022 een conferentie met fr. Mallon als hoofdgast. 

We weten ons in dit proces bemoedigd door de Heer zelf die zegt: “Ga en maak alle volkeren tot leerling; 

doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hen alles te onderhouden wat Ik 

jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.” (Matteus 

28, 19-20)  

Namens het pastoraal team en beide parochiebesturen,  

Pastoor J. Glas, september 2021 

www.parochiespiritualiteit.org   

missionaireparochie.nl  

www.divinerenovation.org  

http://www.parochiespiritualiteit.org/
https://missionaireparochie.nl/
http://www.divinerenovation.org/
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Visie 2021 – 2027  

De verslagen van de parochiebijeenkomsten, het lezen van het boek van James Mallon en de webinars die 

zijn gevolgd over het onderwerp, hebben geleid tot het opstellen van deze visie.  

Een visie is als de naam die je leest op de bus of tram, Het zegt: hier gaan we naar toe.  

Dit is onze bestemming: 

Als Gods kerk zijn wij onderweg  

naar een vreugdevolle, gastvrije gemeenschap  

waarvan ieder een levende bouwsteen is.  

Wij willen groeien in geloof en vitaliteit  

en mensen ondersteunen in woord en daad  

als een hoopvol teken in de wereld. 

Zo bouwen wij elkaar op tot leerlingen van Christus.  

 

Doel 

De parochievernieuwing is gericht op het werken aan een levendig en toekomstbestendig geloofsklimaat, 

waarin de levende persoon Jezus Christus, centraal staat als fundament van de geloofsgemeenschap. We 

nemen de opdracht aan om stappen te zetten op nieuwe wegen. We nodigen anderen om mee te gaan op 

Gods Weg naar een geloofsgemeenschap waar mensen zich thuis mogen weten en het geloof omarmen als 

weg tot levensgeluk. 

 

Dragers van parochievernieuwing 

Uiteindelijk zal iedereen in de parochiefederatie, van beheercommissies tot parochiebladbezorgers, van 

secretariaten tot koren en kerkschoonmakers, drager worden van het proces van parochievernieuwing. 

Het initiatief is genomen door het pastoraal team die, samen met de beide parochiebesturen, de opdracht 

verleent aan de Stuurgroep Parochievernieuwing om het proces verder in gang te zetten. De stuurgroep 

werkt daartoe samen met de teamleden, de pastoraatgroepen, lokale werkgroepen en het centraal 

secretariaat. 

 

Verantwoordelijkheden van de verschillende geledingen 

1. Het Pastoraal team draagt de eindverantwoordelijkheid voor het proces van parochievernieuwing.  

2. De beide parochiebesturen faciliteren de voorwaarden overeenkomstig de goedgekeurde 

begroting, ingediend door het pastoraal team/stuurgroep 

3. De stuurgroep initieert, signaleert en ondersteunt het hele proces van parochievernieuwing en 

stimuleert parochianen en werkgroepen binnen de beide parochies, drager van het 

vernieuwingsproces te worden. Ze draagt verantwoordelijkheid voor het functioneren van de 

stuurgroep. De stuurgroep legt verantwoording af over het verloop van het proces van 

parochievernieuwing aan het pastoraal team. 

4. De stuurgroep staat onder het voorzitterschap van een projectleider die tevens het gezicht is van 

de stuurgroep naar buiten. 
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Thema’s van het project “Missionaire kerk” 

Vanuit de ervaringen van het pastoraal team en deelnemers van de leesgroepen werd een lijst opgesteld 

van themagebieden waarin de eerste projecten gerealiseerd kunnen worden. 

1. Prioriteit aan evangelisatie (ontmoeting met Jezus Christus) 

a. Alpha, (hernieuwde) kennismaking met het geloof 

b. Gastvrijheid / ontvangstteams 

c. Uitnodiging en ontmoeting met ieder van goede wil, contactwerk 

 

2. Principes van leiderschap / lidmaatschap 

a. Visie-ontwikkeling/leesgroepen 

b. Ontdekking eigen roeping/talent/persoonlijke inzet 

c. toerusting 

d. teamvorming 

 

3. Toerusting door de H. Geest (je durven laten raken door…) 

a. Geloofsopvoeding, ankerproject 

b. Onderlinge geloofssteun, kleine geloofsgroepen 

c. Sociale betrokkenheid, engagement met de ander 

 

4. Eucharistie (‘is Jezus zelf’) gem.  gebed en samenkomst 

a. Zondagsliturgie 

b. Muziek 

c. Prediking  

d. Beleving  

 

5. Gebed en voorbede 

a. gebedskringen 

 

 

Projecten  

Vanuit de bovenstaande thema’s zijn een aantal projecten benoemd. Zie voor de nadere uitwerking het 

document  ‘Projecten in het kader van parochievernieuwing’.  

 

 

Fasering en prioriteiten  

Ter nadere uitwerking door de stuurgroep: 

• Eerste jaar 

o De stuurgroep wordt officieel geïnstalleerd. 

o De leden van de stuurgroep leren elkaar kennen in  hun talenten, kwaliteiten, 

geloofsbeleving, staan in de kerk en kijk op parochievernieuwing 

o Opstellen van een jaarwerkplan en een projectentijdlijn van drie jaar.  

o Teamvorming 

o Deelnemen aan de conferentie in 2022 en de kick-off in oktober 2021 



BASISDOCUMENT PAROCHIEVERNIEUWING 4 

 

o Thuisraken in de inhoud van de parochievernieuwing en de structuur van de 

parochiefederatie 

o Op de hoogte zijn van en evt. deelnemen aan al gestarte projecten: 

▪ Alphacursus 

▪ Leesgroepen ‘Als God renoveert’ 

▪ Het Anker 

o Bezinningsdagen rond een thema van parochievernieuwing 

o Van de benoemde projecten een keuze maken om projecten op te starten in de 

parochiekernen.  

o Contacten leggen in de parochiekernen, gesprekken voeren, draagvlak vinden 

o Verbinding onderhouden met pastoraal team en beide parochiebesturen 

 

• Tweede jaar 

o Bezinningsdagen rond een thema 

o Verdere teamvorming 

o Projecten opstarten in de parochiekernen 

o Monitoren projectentijdlijn 

o Communicatie 

 

• Derde jaar  

o Bezinningsdagen  

o Voortgang projecten 

o Mogelijke nieuwe projecten benoemen 

o Communicatie  

o Duidelijkheid over 2e termijn van stuurgroepleden 

o Werving nieuwe stuurgroepleden 

 

Communicatie 

1. Intern  

a. Pastoraal team via pastors in de stuurgroep  

b. Bestuur via de projectleider 

2. Extern 

Hoe het proces van parochievernieuwing zichtbaar wordt in de beide parochies is een aparte 

opdracht voor zowel stuurgroep, als pastoraal team en beide parochiebesturen. Er worden 

afspraken gemaakt over ieders rol hierin en de beschikbare middelen. 

Deze kanalen kunnen worden benut: 

a. Samenstromen 

b. Bijeenkomsten 

c. Vieringen  

d. Website parochiefederatie 

e. Facebookpagina 

f. Op te zetten digitale nieuwsbrief 

g. Regionale media 

  


