
14-16 maart 2010: 6e PASTORAAL CONGRES over het thema  
 

Wie inspireert de parochie? 
 

Waarom dit thema? 
Tijdens het 5e pastoraal congres in maart 2008 
werden verschillende goede 
praktijkvoorbeelden en werkmethodes 
gepresenteerd om het gelovig samenkomen in 
kleine groepen in parochieverband te 
stimuleren (zie 0243 op www.stucom.nl). Dat 
congres ging over 'Small Christian 
Communities (SCC) als gaven voor de 
vitaliteit van parochies'.  
Uit de evaluatie van dat congres kwam naar 
voren dat het succes van methodes sterk 
afhangt van de personen die ermee werken.  
Vaak durven parochianen geen kleine 
geloofsgroepen te leiden omdat ze te weinig 

geestelijke bagage en/of vrijmoedigheid en/of 
competentie denken te hebben. Je geloof in 
Christus verwoorden, voorgaan in gebed, een 
Bijbeltekst toelichten en dergelijke zaken 
lijken nog altijd 'iets voor de geestelijkheid en 
de professionals'. En de professionals doen dat 
ook meestal graag, waardoor de parochianen te 
weinig de kans krijgen het te leren en te 
praktiseren.  
Voor de vitaliteit en groei van een parochie is 
het echter belangrijk dat de professionele 
krachten een inhoudelijk sterk kader laten 
groeien, een kader van mensen die inspiratie 
kunnen doorgeven.  

 
 

Het thema Wie inspireert de parochie? daagt uit om in drie richtingen na te denken: 
- over de Heilige Geest, 

- over de pastor 
- over inspirerende parochianen. 

Die parochianen zijn er, want de Heer deelt aan ieder zijn gaven uit (vgl. 1 Kor. 12,4-7). 
 

 
VRAGEN 

 
Vragen die in dit congres aan de orde komen: 
1. Hoe kan ik parochianen bewust maken van 
hun ontvangen gaven en van hun roeping en 
zending? Hoe kan ik hen stimuleren om hun 
gaven te ontwikkelen, om hun charisma’s en 
spiritualiteit ten dienste van medeparochianen 
te stellen. 
2. Hoe kan ik als parochiepastor groeien in 
openheid en gevoeligheid voor de gaven die 
iedere parochiaan heeft ontvangen? 

3. Wie maakt iemand tot een inspirerende 
persoon, die het geestelijk leven in een 
parochie impulsen geeft bij het vieren, leren, 
dienen en gemeenschap beleven? En waaraan 
kun je een geïnspireerd persoon herkenen? 
4. Hoe kan deze inspiratie vertaald worden 
naar vitaliserende kleine groepen op deze vier 
terreinen? Groepen waarin de leden ieder met 
hun eigen gaven functioneren. 

 
ANTWOORDEN 

 
Voor een antwoord op deze vragen kijken we minstens in drie richtingen: 
1. Naar inspirerende praktijkvoorbeelden 
binnen en buiten de r.-k. kerk.  
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2. Naar uitspraken van het Tweede Vaticaans 
Concilie over de waardigheid, roeping en 
zending van alle leden van het volk van God. 
Door het doopsel ingelijfd in Christus hebben 
ze allen deel aan het priesterlijk, profetisch en 
koninklijk ambt van Christus (LG 31). De 

opdracht en het recht om apostel te zijn 
ontlenen ze aan hun eenheid met Christus   
(AA 3). Door de charisma's die ze van de 
heilige Geest ontvangen, hebben ze het recht 
en de opdracht om ze te gebruiken tot welzijn 
van de mensen en tot opbouw van de Kerk in 
de vrijheid van de Heilige Geest (AA 3). En zo 
zijn er meer concilie-uitspraken waardoor 
mensen kunnen worden bevestigd in hun 
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identiteit in Christus, en waardoor ze het 
gevoel 'maar een leek te zijn' achter zich 
kunnen laten. 
Met deze concilieteksten en ook met 
Christifideles laici (slotdocument van de 
bisschoppensynode in 1987 over de roeping en 
zending van leken) kan veel meer gedaan 
worden dan tot nog toe is gebeurd. Deze 
teksten kennen een evenwicht tussen hiërarchie 
en charisma (in de Bijbelse betekenis van dat 

woord). Ze nodigen ook uit tot bezinning op 
vragen als: Wat is de rol van de Heilige Geest 
en wat is de rol van de pastor? In hoeverre 
laten we de levende Heer leiding geven in ons 
leven en in de parochie? 
 
3. Naar catechetische vorming en vaardigheid 
om mensen te vormen die groepen kunnen 
leiden. 
 

 
 

Charisma's dienen te worden onderkend, erkend en ingebed in het geheel van de parochie; 
opdat gemeenschapsopbouw ten volle tot ontplooiing komt. 

 

 
WANNEER, VOOR WIE EN WAAR? 

 
Dit congres is van 14 tot 16 maart 2010, zondagavond tot dinsdagmorgen. 

Het is een congres voor allen die werkzaam zijn in de pastoraal of daartoe in opleiding zijn: priesters, 
diakens, pastoraal werk(st)ers, categoriale zielzorgers, catecheten en leden van pastoraatsgroepen. In verband 
met het onderwerp worden de pastorale beroepskrachten uitgenodigd om een parochiaan mee te nemen, om zo 

samen inspiratie op te doen om het geestelijke leven in de parochie nieuwe impulsen te kunnen geven. 
In het programma zullen, naast het gezamenlijk gebed en het samen vieren van de Eucharistie, weer veel 

momenten zijn van informele ontmoetingen met collega's uit het hele land. 
Plaats: Helvoirt, Bezinningscentrum 'Emmaus', Udenhoutseweg 15,  

zie www.emmausbezinningscentrum.nl. 
 

ORGANISATIE 
 
Dit congres wordt georganiseerd door een werkgroep van de Kerkelijke Bewegingen en Nieuwe 
Gemeenschappen: Arkgemeenschap, Chemin Neuf, Comunione e Liberazione, Cursillo, Focolarebeweging, 
Foyer de Charité, Geloof en Licht, Gemeenschap Emmanuel, Gemeenschap van de Heilige Familie, 
Gemeenschap Paus Johannes XXIII, Katholiek Alpha-centrum, Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), 
Kinder- en Jeugdwerk Samuël,  Legioen van Maria, R.K. Marriage Encounter Nederland, Neo-Catechumenale 
Weg, Orde van Franciscaanse Seculieren, Sint Egidiusgemeenschap en de Werkgroep Katholieke Jongeren. 
 
Vanuit de bisschoppenconferentie is Mgr. J. van Burgsteden S.S.S. bij de voorbereidingen betrokken als referent 
voor de Kerkelijke Bewegingen en Nieuwe Gemeenschappen. 
 
De werkgroep: Voorzitters: Enno Dijkema (Focolare) en pater Leo van der Klaauw a.a. (KCV).  

Projectleider: Kees Slijkerman (KCV). 
Leden: Prof. dr. Fred van Iersel diaken, pater Pieter van Wijlick s.s.s., Kees Schrama 

diaken, Harm Ruiter (SRKK), Agnes van Zeeland (Focolare), Marina Garzotto 
(Focolare) en Annemiek Kurstjens. 

 
Meer informatie op www.stucom.nl nr. 0259 Inlichtingen: kees@stucom.nl , tel. 0343-578814.  
PS. 
- Via het gratis SCC-bulletin (administratie: kees@stucom.nl) kunt u per e-mail op de hoogte blijven van nieuwe informatie 
in verband met Small Christian Communities. 
- Er wordt aan gewerkt om tijdens het komende congres een nieuw boek te presenteren onder de titel: Als pastor werken met 
small Christian communities.  

K.S. 27-03-2009 
Dit is document 0259-2 op www.stucom.nl  
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