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Aan:  allen die werkzaam zijn in de pastoraal of daartoe in opleiding zijn: priesters, diakens, 

pastoraal werk(st)ers, categoriale zielzorgers, catecheten, leden van 
pastoraatsgroepen en personen met een pastorale taak. 

Betreft:  Uitnodiging voor pastoraal congres in Helvoirt 
 
 
 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor een PASTORAAL CONGRES over  
Small Christian Communities als gaven voor de vitaliteit van parochies 

van zondag 2 maart 2008, 17.00 uur tot dinsdag 4 maart 2008 14.00 uur. 
 
Dit congres wordt aanbevolen door de Bisschoppenconferentie en georganiseerd door de nieuwe 
kerkelijke bewegingen en gemeenschappen: Arkgemeenschap, Comunione e Liberazione, Cursillo, 
Gemeenschap Emmanuel, Focolarebeweging, Foyer de Charité, Geloof en Licht, Gemeenschap 
van de H. Familie, Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), Legioen van Maria, Neo-
Catechumenale Weg, R.-K. Marriage Encounter Nederland, Sint-Egidiusgemeenschap, Werkgroep 
Katholieke Jongeren, Gemeenschap Paus Johannes XXIII en Chemin Neuf. 
 
WAAROM DIT CONGRES ? 
U wilt een vitale parochie? Een parochie(verband) waarin de parochianen elkaar steunen, geestelijk 
groeien en de zending vervullen die ze op grond van hun doopsel en vormsel ontvingen? Dat kan beter 
als ze de mogelijkheid krijgen elkaar in kleine groepen persoonlijk te ontmoeten. 
Small Christian Communities (SCC), kleine groepen gelovigen die regelmatig bij elkaar komen om te 
bidden en het geloof met elkaar te delen, kunnen veel (gaan) betekenen voor de vitaliteit van de 
parochies in Nederland. Mede omdat door schaalvergroting van parochies de persoonlijke aandacht 
nog verder onder druk komt te staan worden SCC's steeds meer nodig. 
Het KASKI-rapport over SCC's toont aan dat van elke vijf parochies er nu reeds 1 à 2 zijn met een SCC. 
In katholiek Nederland is een grote diversiteit aan SCC's is te vinden: bij parochies, nieuwe bewegingen 
en religieuzen. (Dit KASKI-rapport nr. 540, 'Als een druppel in het water', staat als nr. 0170 op 
www.stucom.nl.) 
 
PROGRAMMA 
In dit congres krijgt u een overzicht van groepen die kenmerken hebben van een SCC en 
onderzoeken we op welke wijze deze groepen een bijdrage kunnen leveren aan de vitalisering van 
parochies en parochieverbanden.  
Met welke methodes kun je een SCC starten of stimuleren, zonder dat je daardoor teveel extra werk 
krijgt? Welke positieve ervaringen worden hiermee opgedaan in Nederland? Wat kunnen we leren uit 
het buitenland? Welke hulp en praktische handvatten zijn verkrijgbaar?  
Een overzicht hiervan zal tijdens dit congres ook als drukwerk verkrijgbaar zijn.  
 
Mede door het KASKI-rapport over SCC's hebben de verschillende bisdommen initiatieven voor 
SCC's op hun agenda gezet. In dit congres zullen de ervaringen van bisdommen, parochies, 
bewegingen en religieuzen bijeengebracht worden. Naast een paar fundamentele inleidingen zullen 
er getuigenissen zijn van verschillende soorten SCC's, met name in workshops op maandagmiddag. 
 
De werkgroep, Voorzitters: Ton Jongstra (Focolare) en pater Leo van der Klaauw a.a. (KCV).  

Projectleider: Kees Slijkerman (KCV). 
Leden: Harm Ruiter (SRKK), Marina Garzotto (Focolare), Mgr. dr. E. de Jong,  

prof. dr. Fred van Iersel diaken, pastoor-deken Jacques Kloeg, pater 
Pieter van Wijlick s.s.s., Ruud Wolthers diaken en Kees Schrama diaken. 
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Sprekers en programma 
Zondagavond (welkom vanaf 17.00 u., broodmaaltijd 18.00 u., programma 19.00 u.) 
Mgr. dr. E. de Jong, die het KASKI opdracht gaf de SCC's in Nederland te onderzoeken en in de 

Bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor Jeugd & Jongeren en Catechese & Onderwijs, 
spreekt zondagavond over Small Christian Communities als gaven voor de vitaliteit van 
parochies. 

 
Maandagmorgen 
Dr. C.T.M. van Vliet, pastoor en theoloog, over: Hoe passen SCC's bij de besluiten van het Tweede 

Vaticaans concilie? Binnen welk kerkbeeld komen (leden van) SCC's tot hun doel, roeping en 
zending? Kees van Vliet is docent systematische theologie aan de Fontys Hogeschool in 
Amsterdam en aan de priesteropleiding van bisdom Haarlem. Hij is pastoor in Voorhout en auteur 
van het boek 'Kerk met twee ogen. Een katholieke ecclesiologie'. 

Dr. E. Sengers over: Small Christian Communities en gemeente- en geloofs-opbouw in de katholieke 
kerk. Mogelijkheden en valkuilen bij het vormen en continueren van SCC's. Erik Sengers is 
docent sociologie aan de ambtsopleidingen van bisdom Haarlem en aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Hij is medeauteur van een nieuw handboek voor kerkopbouw, 'Levend lichaam. 
Dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland' (2007) en schreef o.m. het boek 
'Aantrekkelijke kerk. Nieuwe bewegingen in kerkelijk Nederland op de religieuze markt'. 

 
Maandagmiddag  
zullen in workshops verschillende mogelijkheden van SCC's voor het voetlicht gebracht worden. 
 
Maandagavond 
Zr. Maureen Colleary FSP uit de VS, die wereldwijd met succes de Renew-methode introduceerde, 

ook in Nederland. Een methode die SCC's voortbrengt. 

Pastoor R. Kanke uit Echt, over de Renew-methode in de parochiepraktijk. 
 
Dinsdagmorgen (programma t/m middageten) 
Prof. dr. F. van Iersel, hoogleraar praktische theologie, en pastoor drs. A. Verest uit Eindhoven 

over: Wat doet een pastor met al die mogelijkheden die aan SCC's verbonden zijn? Hoe kan een 
pastor in zijn parochie(s) SCC's starten / continueren / voeden? Handreikingen 
voor gemeenschap-vormend leiderschap.  

 
In het programma zijn momenten voorzien van informele ontmoetingen, gezamenlijk gebed en het 
samen vieren van de Eucharistie. 
 
 
Plaats: Bezinningscentrum ‘Emmaus’, Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt (tussen Den Bosch 

en Tilburg, zie www.emmausbezinningscentrum.nl.)  
 
 

 
 
Aanmelding vóór 1 februari 2008 
per e-mail: congres@stucom.nl  
 

Prijzen p.p. 
€ 110,- incl. eten, drinken en overnachting.         

(studenten kunnen korting aanvragen)  
(€ 55,- voor wie alleen de maandag deelneemt) 
Kamer met douche en toilet 10 euro duurder. 
Lakenpakket te huur voor 5 euro. In het 
aanmeldingsformulier staan meer details over de 
kamers en de kosten. 

INFO-VERZOEK (over te nemen in e-mail-
bericht aan kees@stucom.nl): 

“ Ja, ik heb de vooraankondiging gelezen 
en ontvang graag aanvullende informatie 
en een aanmeldingsformulier.” 

 
Meer info: nr. 0193 op www.stucom.nl,  

Kees Slijkerman,  
kees@stucom.nl,  
tel. 0343-578814.  


