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BEWEGINGEN EN PAROCHIES 
Interview met Moniek Steggerda van het KASKI 

 
In 2005 bracht het onderzoeksbureau KASKI een rapport uit over de betekenis van de 
nieuwe bewegingen en gemeenschappen voor de vitaliteit van het kerkelijk leven* (zie 
Bouwen aan de Nieuwe Aarde, nov. 2006). Wij spraken met KASKI-medewerkster 
Moniek Steggerda, en vroegen haar dit rapport te vergelijken met de KCV-brochure 
'Actief in je parochie… een rugzak vol ideeën' (1). 
 
Wat valt je op als je deze twee naast elkaar leest? 
Beide publicaties benadrukken dat de parochies inspiratiebronnen nodig hebben en dat deze 
inspiratie voor een deel zou kunnen komen vanuit de nieuwe kerkelijke bewegingen, zoals de 
Katholieke Charismatische Vernieuwing. Zij bieden hun leden een vruchtbare context om hun 
geloof te verdiepen en levend te houden. Uit het rapport blijkt echter dat nieuwe bewegingen 
nog vaak buiten parochies werkzaam zijn en dat er een grote afstand bestaat tussen nieuwe 
bewegingen en parochies. Het rapport houdt een pleidooi voor een betere samenwerking 
tussen nieuwe bewegingen en parochies. De brochure Actief in je parochie sluit naadloos aan 
op de aanbevelingen in het rapport. Deze brochure geeft in duidelijke taal een aantal zeer 
concrete adviezen over hoe je een activiteit zou kunnen opzetten in een parochie. Er wordt 
stapsgewijs uiteengezet wat iemand zou kunnen doen om iets op te zetten in een parochie. Er 
staat waar men hulp kan krijgen en welke boeken of audiovisuele materialen men kan 
gebruiken. 
 
ZO AANBODGERICHT 
Welke ideeën zou je kunnen toevoegen aan de rugzak om de kans op een vruchtbare inbreng 
in parochies te vergroten? 
Ik vind de handreiking goed geschreven. Het nadeel vind ik dat het zo aanbodgericht is. Dit 
doet niets af aan het feit dat vanuit een oprechte innerlijke motivatie een aanbod wordt gedaan 
aan de parochies. Echter, de handreiking behandelt niet de vraag of het aanbod wel ingaat op 
vragen die er liggen in de parochies. Wel wijst de handreiking meermalen op het belang om 
met de pastor te overleggen over mogelijkheden. Ik denk dat dit heel belangrijk is. 
In de handreiking mis ik echter een stukje over de karakteristiek van de moderne gelovigen 
die nu de parochies bevolken. Wat zijn dat voor parochianen, wat voor verleden hebben zij 
met het geloof? Hoe zijn zij geworden wie zij zijn? Waar zouden zij behoefte aan hebben? Ik 
mis dus in de handreiking een stukje nieuwsgierigheid naar de behoeften van parochianen. 
 
NIEUWSGIERIG NAAR DE PAROCHIANEN 
Hoe kun je de zeer uiteenlopende behoeftes aan christelijke geloofsverdieping in beeld 
krijgen? 
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Ik zelf denk dat dit alleen kan door in gesprek te gaan met mensen die buiten of aan de rand 
van de kerk staan. Door hun te vragen: 'wat zijn uw vragen bij het geloof, wat drijft u in het 
leven, wat is uw inspiratie, wat mist u in uw leven, wat verwacht u van de kerk?' 
Laat ik het verduidelijken met een voorbeeld. Stel je hebt een kind waar je zielsveel van 
houdt. Het kind wil echter het eten dat je voor hem maakt niet eten. Een verstandige ouder zal 
nieuwsgierig worden naar de reden: waarom eet mijn kind dat eten niet op? Je gaat het kind 
observeren en je gaat praten met je kind. Ik denk dat hier een vergelijking met het aanbieden 
van geestelijk voedsel op zijn plaats is. 
Blijf nieuwsgierig naar de redenen waarom parochianen zijn zoals zij zijn: waarom komen zij 
niet naar jouw gebedsgroep? Wellicht is de stap nog te groot en is er een tussenstap nodig. 
Wellicht sluit de presentatie niet goed aan bij de beleving van de parochianen. Misschien 
roepen jouw woorden associaties op met vervelende ervaringen uit het verleden en moet je 
andere woorden gebruiken en andere beelden. 
 
Iemand zei: het zijn allemaal prachtige ideeën in die rugzak, maar volgens mij staan de 
parochies er helemaal niet voor open. In hoeverre kun je dat beamen? 
Ik weet niet of parochies ervoor open staan. Feit is wel dat parochies heel weinig weten over 
de nieuwe bewegingen. Enerzijds omdat er vooroordelen over de nieuwe bewegingen bestaan. 
Anderzijds omdat de nieuwe bewegingen zich ook wel eens geïsoleerd hebben of zich 
bedienen van een vocabulaire waar parochianen niets mee kunnen. Uit het rapport van het 
KASKI blijkt dat er veel informatie nodig is over de bewegingen aan de parochies en dat 
daardoor vooroordelen kunnen worden weggenomen en weerstand kan verminderen. 
Daarvoor blijft het echter wel nodig dat bewegingen en parochies goed naar elkaar luisteren. 
Als 'luisteren' een even grote plaats inneemt als 'vertellen' wat je aanbod is, zullen er weinig 
pastores zijn die een gesprek niet willen aangaan.  
 
K.S. 
 
1. 'Actief in je parochie… een rugzak vol ideeën' is voor 2,50 euro per exemplaar verkrijgbaar 
in Helmond, tel. 0492-554644 en staat ook op internet: nr. 0150 op www.stucom.nl.   
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----------------------------------------------------------- 

 
Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde, januari 2007, besteladres: 

info@kcv-net.nl. 
 
 
 
* KASKI- rapport over de betekenis van de nieuwe bewegingen en gemeenschappen voor de 
vitaliteit van het kerkelijk leven: nr. 0154 op www.stucom.nl  
 
Moniek Steggerda van het KASKI maakte ook een rapport over small christian communities 
(0170 op www.stucom.nl). Daarin staat ook informatie over nieuwe bewegingen.  
 
 
Meer info:  
- www.stucom.nl/bewegingen,  
- rubriek charismatische vernieuwing op www.stucom.nl  
- de website van de Katholieke Charismatische Vernieuwing: www.kcv-net.nl.  


