Werkochtend HH. Twaalf Apostelen
Werkblad bij “Toekomst Geloofsgemeenschap”.
Korte inleiding over:
Pastorale Visie van parochie Twaalf Apostelen is
1. de inzet om zo goed mogelijk leerling van Jezus te zijn
2. en te bouwen aan vitale lokale geloofsgemeenschappen:
3. Het evangelie is onze inspiratiebron
Veranderen en vernieuwen
VERANDEREN
1. Pastorale en bestuurlijke organisatie aanpassen aan de mogelijkheden
2. … minder actieve participatie binnen de geloofsgemeenschap:
dat blijkt uit deelname kerkelijk leven, sacramenten, vrijwilligers
- ook een beperkt aantal beschikbare pastores
3. vernieuwing: verdieping van geloven en gelovig leven:
getuigen van je geloof:
ontmoeting, omzien naar elkaar en bijdragen aan de leefbaarheid van de
samenleving
Hoe kunnen we meer met elkaar in gesprek komen over geloven
en de betekenis daarvan voor ons leven?
VERNIEUWEN
We staan op een kruispunt, een scharnierpunt waar we de afgelopen 50 jaar niet
eerder stonden.
Van een grootse volkskerk, van gelovige consumenten
naar gelovigen die getuigen.
Waar worden we geraakt door geloof in God, het leven van Jezus,
waar heb je dat beleefd in je leven, je geloofsgemeenschap?
In het licht van missionaire geloofsgemeenschap zijn: naar buiten gericht.
Matt. 28, 19-20: “Gaat en maak alle volkeren tot Mijn leerling en doopt hen in de
Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden
alles wat ik u bevolen heb. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van
de wereld.”.
•
•
•

De GG hoeft geen parochie meer in stand te houden
Parochie zorgt voor de kerntaken van een parochie: het vieren Eucharistie en
het bedienen en vieren van de sacramenten.
De GG is eerst verantwoordelijke voor Lokaal Geloven, voor kerkzijn met of
zonder kerkgebouw

Voor de groepsgesprekken
Ga met elkaar in gesprek en vertel elkaar over momenten:
✓ waarop je enthousiast was over je GG,
✓ waarop je GG voor jou van betekenis was,
✓ waarom was je enthousiast, c.q. was de GG van betekenis?
✓ Welke factor(en) was / waren van invloed?
Kies samen het verhaal dat het meeste raakte.
Kies samen drie factoren, die in de verhalen van invloed waren.
Schrijf die drie factoren ieder op een aparte post-itt
Ruimte voor eigen aantekeningen / opmerkingen

Verhaal: Welk verhaal heeft je het meeste geraakt?

Kernwoorden:
Welke drie factoren zijn naar jouw idee van invloed als het gaat om enthousiasme over je
geloofsgemeenschap?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbinding -> herkenning bij en in je geloofsgemeenschap
Saamhorigheid -> er samen voor gaan; erbij willen horen
Inzet van vrijwilligers -> ook zorg gezien de leeftijd
Ik ben trost op alle GG’s, dus de gehele parochie, als we weer een mooie startviering hebben.
Elke keer weer!
Facilitering
Inspiratie vanuit voorganger
Zichtbaar zijn in de samenleving
Samen vieren bijv. samenzang
Open kerk met andere geloofsgemeenschappen. Elkaar enthousiast maken, samen kerk:
- gedragen en geroepen door medeparochianen, samen kerk
- jongeren is contact brengen met verdiepingsweekenden waar ze met gesprekken -contactmuziek het geloof beleven
Enthousiast koor
Gezamenlijke activiteit organiseren
Verbinding – samenkomsten
- de mensen die positief uitdragen!
- openstaan voor kansen en mogelijkheden!
Binding met de geloofsgemeenschap
Beleving = gevoel+gemeenschap+gebouw
Persoonlijke betrokkenheid
Inspirerend gebouw
Project => structureel
Andere vormen - vormvrij

