ESSENTIEEL VOOR EEN GEMEENSCHAP
Thomas Kleissler
Vijf essentiële elementen van een
gemeenschap
Volgens Thomas Kleissler van Renew* zijn er
vijf essentiële elementen voor een
gemeenschap: De Engelse woorden die hij
gebruikt laten zich niet allemaal zomaar
vertalen:
Sharing. Met elkaar delen van wat men
denkt en voelt. Vrijuit spreken over God en
over eigen leven en daarop reflecteren in het
licht van de Schrift en de traditie.
Learning. Als leerlingen steeds bij
willen leren. Proberen een steeds vollediger
begrip te krijgen van het evangelie, van de
katholieke Kerk en haar onderricht over geloof
en handelen, en van de relatie tussen dat
onderricht en je eigen leven. Je eigen rol in je
parochie, je bisdom en de wereldkerk leren
begrijpen. Groeien naar volwassen geloof. Je
eigen gaven ontdekken en ontwikkelen en
leren hoe je daarmee anderen kunt dienen.
Mutual support. Wederzijdse
ondersteuning. Elkaar steunen in een leven
volgens het evangelie. Een steun die op
natuurlijke wijze voortvloeit uit het gebed en
de sharing; en die de vorm kan aannemen van
vriendschap, toewijding, zorg en
dienstbaarheid.
Mission. Missie: werken voor
naastenliefde, gerechtigheid, verzoening en
vrede in de groep, in de familie, op het werk,
in de buurt en in de samenleving. Het doel van
een small Christian community is mensen te
helpen zoals Jezus te leven.
Prayer. Gebed: tot uiting laten komen
dat Gods actieve aanwezigheid centraal staat in
de small Christian community en in het leven
van elk van haar leden.
Met deze vijf elementen maak je
duidelijk dat je voor gemeenschapsvorming
van God afhankelijk bent. Het gebruik van
deze elementen bevordert de groei van een
vitale gemeenschap en geeft structuur aan de
bijeenkomsten. Op deze manier is de dynamiek
van de small Christian community er altijd een
van bewegen, leven, groeien en verdiepen.
Aldus Kleissler.

Wat leiders van small Christian
communities moeten leren
Wat ze moeten leren en doen is volgens
Thomas Kleissler:
- Zien hoe God het gemeenschapsleven
bedoeld heeft.
- Mensen begeleiden naar deelname
aan de gemeenschap.
- De gaven van elk lid van de
gemeenschap herkennen en
verantwoordelijkheden delegeren.
- Gods orde in de gemeenschap
handhaven, en ruimte en richting
geven voor groei in geloof.
- De gemeenschap inspireren tot ijver
in evangelisatie, dienstbaarheid en
groei.
- De eenheid onder de leden versterken
door daar voor te bidden en door een
voortdurende interactie tussen de leden
te bevorderen.
- Gastvrij zijn naar de deelnemers.
- Gevoelig en zorgzaam zijn, goed in
het luisteren.
- Duidelijk zijn over de relatie met de
parochie en met heel de Kerk.
- Nederig zijn en een intens
gebedsleven onderhouden.

* Renew is een katholieke organisatie die
wereldwijd veel small Christian communities in
parochieverband heeft voortgebracht, vooral in
Engelstalige landen. Zie 0197, 0199, 0200 en
0213uk op www.stucom.nl.
Dit is een gedeeltelijke vertaling door Kees Slijkerman
van document 0213uk op www.stucom.nl (This text was
given by sr. Maureen P. Colleary, FSP, RENEW
International Service Team (www.renewintl.org) as a
contribution to the Pastoraal Congres on SCC's 2008
(0193 on www.stucom.nl).
She highly recommends Vision of Hope by Msgr.
Thomas Kleissler as reading for the priests. It has been
revised again as of 2002 – still available from Paulist
Press: http://www.paulistpress.com/bookSearch.cgi)

Meer over small Christian communities in het boek Kleine geloofsgroepen. Wegen naar een vitale parochie,
uitgeverij Abdij van Berne, november 2011. En in de rubriek parochie: www.stucom.nl/parochie
Dit is document 0213 op www.stucom.nl
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