Introductiefolder Renew

•
•
•

Heeft u ook soms het gevoel dat u de
meeste mensen alleen maar heel
oppervlakkig kent? Verlangt u af en toe naar meer diepgang in de gesprekken, naar
belangrijkere onderwerpen dan het weer?
Denkt u ook dat er méér is tussen hemel en aarde, maar blijft het toch zo vaag dat u er
weinig aan hebt?
Vindt u ook dat onze kerk en onze maatschappij positieve impulsen nodig hebben en dat
niet alles kommer en kwel is?

Dan is RENEW iets voor u! RENEW wil de blijdschap van Gods boodschap tot eenieder van
ons laten doordringen. Dat gaat het best in kleine gespreksgroepen. Binnen de veilige
vertrouwelijkheid van zo’n kleine gemeenschap kunnen wij makkelijker over onze geloofservaringen spreken dan in het openbaar. In onze maatschappij wordt spreken over het geloof te
vaak verwezen naar het privé-domein, en dat terwijl de behoefte aan geloofservaringen van
anderen groeiende is. Niet voor niets is dan ook overal ter wereld een explosieve groei te zien
van kleine christelijke gepreksgroepen.
RENEW, het internationale project van spirituele parochievernieuwing waarmee men in 2004
ook in ons bisdom is begonnen, biedt u hiervoor een unieke kans. Het wil geen discussiegroep
zijn voor geleerden noch een platform voor de klaagzang van gefrustreerden, maar een
ontmoetingsplek met God in ons midden. Gebed, zang, Bijbellezing, overweging en het delen
van onze ervaringen als gelovige of zoeker naar God zijn dan ook vaste bestanddelen.
In groepen van 8 tot 12 deelnemers komen we bijeen in de woning van een gastvrouw of –heer,
om dan in 6 avonden, verdeeld over 6 aaneensluitende weken, met behulp van een handboek
verschillende onderwerpen te bespreken. De groepsleiders willen zich opstellen als gelijken,
niet als leraren die alles beter weten. Zij worden toegerust in een zogenaamde kerngroep onder
leiding van b.v. de parochiepriester of diaken. Ook worden zij begeleidt door de Amerikaanse
zuster Maureen van het International RENEW Service Team.
RENEW bestaat reeds 25 jaar in méér dan 20 landen en heeft in 15.000 parochies overal ter
wereld geleid tot meer wij-gevoel onder de gelovigen en vaak ook tot een vernieuwde relatie
met God. RENEW werd door onze hulpbisschop Everard de Jong naar Nederland gehaald en
Echt is de eerste plaats die ermee is begonnen. Laat u die kans niet ontgaan! Meer dan 75
mensen zijn u in Echt voorgegaan en zij zijn zéér enthousiast!
Het RENEW-project is onderverdeeld in 5 seizoenen van telkens 6 avonden (één avond per
week op een weekdag die u het best uitkomt) en duurt totaal 2 ½ jaar. U kunt aan het begin van
elk seizoen instappen en u verplicht u alleen voor telkens 6 avonden. Een seizoen begint of in
oktober of in de vastentijd. (De precieze data worden tevoren bekend gemaakt).
Waarom?
• Om nieuwe vrienden te ontmoeten en van elkaars ervaringen te leren;
• Om een relatie met Jezus aan te gaan of deze relatie een nieuwe impuls te geven;
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Om te leren hoe de Bijbel een steun voor mij kan zijn in het leven van alledag;
Om vanuit ons geloof positieve invloed uit te oefenen in de maatschappij om ons heen.

Voor wie?
•
•
•
•

Voor allen die zich aangesproken voelen door bovenstaande doelen;
Voor hen die een relatie met Jezus willen aanknopen of deze willen verdiepen;
Voor jong en oud;
Voor katholieken en andere christenen.

Hoe kan ik mij opgeven?
•

Door tijdig uw naam en adres door te geven, zodat u ruim voor het begin van een nieuw
seizoen het inschrijfformulier krijgt met de keuzemogelijkheden uit verschillende
leeftijdscategorieën, soort groep en weekdagen.

Reacties van deelnemers
•

“De eerste avond vond ik moeilijk. Ik dacht: “Waaraan ben ik begonnen?” Nu ben ik blij
dat ik heb doorgezet.”

•

“In het bijhorende gebedenboekje stond iets van ‘persoonlijke verrijzenis’. Dat voelde ik
ook zo.”

•

“Ik heb geleerd dat ik in mijn gebed ook om hulp van de heilige Geest kan vragen.”;

•

“Ik doe veel vrijwilligerswerk. Door RENEW voel ik dat ik nu ook een groeiende behoefte
heb aan gebed.”

•

“Ik heb mij in mijn leven zo veel vragen gehad, waar ik als maar geen antwoord op kreeg.
Nu heb ik gemerkt dat je rustig wordt, wanneer je je vragen in de handen van God legt.”

•

“Wat wij hier doen, helpt mij bijzonder. Eindelijk wordt er een keer naar mij geluisterd
wanneer ik spreek over het verlies van mijn partner.”

•

“In onze parochie is een heel nieuw gemeenschapsgevoel ontstaan. Vele deelnemers
van RENEW zwaaien nu in de kerk naar elkaar en voor of na de H.Mis praten wij wat bij”.

•

“Voordat wij aan RENEW deelnamen waren wij als een kaars die in de la ligt. Nu zijn wij
een kaars met een vlammetje erop.”
“Renew leerde mij, dat aandacht hebben voor de persoonlijke Godsrelatie bij mijzelf en bij
anderen, positieve uitwerkingen heeft op het proces van spirituele vernieuwing en
samenwerking in de parochies.”

Pastoor Rainer Kanke
Coördinator van Renew-activiteiten
in het bisdom Roermond
tel.: 0475-481659, email: r.kanke@home.nl
2007

Wat in de diepte gaat, trekt ook kringen in de breedte.
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