
BEWEGINGEN IN
PAROCHIES

Parochianen die bij
deze bewegingen

betrokken zijn, krijgen
voor hun persoonlijke

roeping en zending
inspira�e en steun

vanuit hun parochie en
vanuit de bewegingen.

Parochies kunnen inspira�e opdoen
bij nieuwe bewegingen voor

geloofsverdieping,
gemeenschapsvorming,

oecumenische, diaconale en
missionaire ac�viteiten.

Wat hebben parochianen en
parochies aan deze nieuwe
bewegingen?
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VOORBEELDEN

Het Called to be Community-team van de Focolarebeweging
helpt parochianen inWoord van Leven-groepen
evangelieteksten in prak�jk te brengen en gemeenschap te
vormen.

Groepen en s�ch�ngen die vanuit katholieke
charisma�sche vernieuwing zijn ontstaan en in Charis elkaar
ontmoeten, versterken in parochies het persoonlijk gebed
en bieden inspira�e en vorming om de kracht en charisma’s
van de Heilige Geestmeer te gaan ervaren.

Het Are You Ready-team van de S�ch�ng Katholieke
Charisma�sche Vernieuwing verzorgt voor parochies
weekenden voor vormelingen.

KISI God’s Singing Kids start en begeleidt kinderclubs in
parochies en doet er musicalprojecten met kinderen en
�eners.

Samuel Advies levert materiaal voor programma’s voor
kinderen.

De Gemeenschap van Sant’Egidio gee� invulling aan
vriendschap met de armen door ini�a�even met
ouderen, kinderen, dak- en thuislozen, migranten en
gevangenen.

In gemeenschappen van Geloof en Licht komenmensen met
een verstandelijke beperking samen met familie en
vrienden om te ontmoeten, te bidden en te vieren.



Leden van Legioen van Maria gaan in parochieverband
twee aan twee op pad om parochianen, zieken en
gevangenen te bezoeken en verlenen hulp bij catechese.

De Neocatechumenale weg staat ten dienste van de
bisschoppen en hun parochies voor de christelijke ini�a�e
en de permanente geloofsopvoeding.

De Gemeenschap van het Heilig Aanschijn komt naar
parochiekerken voor geloofsverdieping met iconen.

Katholiek Alpha Centrum biedt methoden en materialen voor
evangelisa�e, catechese en geloofsverdieping.

Bovengenoemde opsomming beperkt zich tot
parochie-ac�viteiten met nieuwe bewegingen,

die ieder veel meer doen en zijn.

Waar parochianenmeer diepgang zoeken dan hun parochie
kan bieden, daar kunnen parochies verwijzen naar
weekenden, retraites en conferen�es van o.m.

Cursillo, Foyer de Charité, Chemin Neuf, Focolare en S�ch�ng
Katholieke Charisma�sche Vernieuwing.

Kana-weekenden van Chemin Neuf en weekenden van
Encounter voegen iets toe aan het huwelijkspastoraat o.m.
door koppels te helpen bij hun onderlinge communica�e.

Over deze en nog andere kerkelijke
bewegingen en nieuwe gemeenschappen

is veel te vinden op hun websites via

www.nieuwebewegingen.nl
en

www.pastoraalcongres.nl



Roeping, charisma en zending
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft

bevestigd dat ieder die gedoopt en gevormd
is, vanuit zijn of haar persoonlijke band met
de Heer een eigen roeping en zending heeft

in de Kerk en in de wereld. Die zending
wordt mede bepaald door de charisma’s die
de Heilige Geest aan je schenkt. De herders
van de Kerk beoordelen de authenticiteit en

het ordelijk gebruik van de charisma’s.

Nieuwe bewegingen
Ook de vrijheid van vereniging werd door
het concilie bevestigd, mede door nieuwe

bewegingen die in de loop van de 20e eeuw
waren ontstaan. Het concilie werd ook een

inspiratiebron voor het ontstaan van allerlei
nieuwe bewegingen, stromingen,

gemeenschappen en apostolaatswerken.

Bewegingen samen
In 1998 riep paus Johannes Paulus II
vertegenwoordigers van deze nieuwe
bewegingen bijeen in Rome. Daarna

vormden vertegenwoordigers het Overleg
Nieuwe Bewegingen, dat samenkomt met de
bisschop-referent mgr. J. van Burgsteden en

om de twee jaar een Pastoraal Congres
organiseert voor parochiemedewerkers,
zoals in 2021 over Als God ons renoveert.

Teksten en video's: www.pastoraalcongres.nl

www.nieuwebewegingen.nl


