
TEKSTEN OVER SMALL CHRISTIAN COMMUNITIES  
 

van het pastoraal congres 'Small Christian Communities  
als gaven voor de vitaliteit van parochies' 

2-4 maart 2008 te Helvoirt 
 
Op www.stucom.nl/parochie,  www.stucom.nl:  
 
0225 Verslag en samenvatting van de lezingen.  
 
0220 Informatieboek KLEINE GEMEENSCHAPPEN IN PAROCHIEVERBAND, waarom en hoe?  

Overzicht van - en vergelijking tussen verschillende methodes 
Informatieboek bij het pastoraal congres ‘Small Christian Communities als gaven voor de vitaliteit 
van parochies’. Eindredactie: Kees Slijkerman 

 
0223 Mgr. dr. E. de Jong, over Small Christian Communities als gaven voor de vitaliteit van parochies. 
 
0222 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? 

 

0221 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.  

 
0225 Zr. Maureen Colleary FSP uit de VS, Over de Renew-methode, een van de methodes die SCC's 

voortbrengt. Getuigenissen en visie achter Renew, spirituele parochievernieuwing.  
Van haar lezing is een samenvatting opgenomen in het verslag van Kees Slijkerman onder nr. 0225. 
Zie ook het verslag in het Nederlands Dagblad (0193-2) en 0220, 0197 en 0200 op www.stucom.nl. 

 
0225 Prof. dr. F. van Iersel, hoogleraar praktische theologie. Van hem is een door hem goedgekeurde 

samenvatting opgenomen in het verslag onder 0225. 
 
0224 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? 

 

TEKSTEN EN WEBSITES I.V.M. DE WORKSHOPS 3-3-08: 
Sprekers:                              Onderwerp: 
Rob Landré die voor 
Officium Catecheticum aan 
de Nederlandse vertaling 
werkte en Anton Ruiter die 
er in parochieverband mee 
werkte. 

Vanuit de cursus Opnieuw beginnen kunnen GBL-groepen (geloof, bijbel 
en leven delen) gevormd worden. Een aanpak die succesvol bleek in 
Zwitserland en Duitsland en nu ook in België en Nederland gebruikt wordt. 
Meer: 0220, 0212 en 0216 (en 0217) op www.stucom.nl  

  
Peter Ambting, die een 
half jaar in de VS was om 
daar de methode voor 
Small Church 
Communities te 
bestuderen. En Marianne 
Baijens, die in het 
Aartsbisdom voor dit 

In de VS is een National Alliance for Parishes Restructuring Into 
Communities, van Rev. A. Baranowski.  Daarop gebaseerd is in het 
aartsbisdom Utrecht het pilotproject Kleine Kerkgemeenschappen 
in parochies. 
 
Wat waren de ervaringen met dit project in de VS en in Nederland? 
Zie 0220, 0214 en 0215 op www.stucom.nl  
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project verantwoordelijk is 
(2008). 
  
Van Katholiek Alpha 
Centrum Den Haag: 
Pastoor Jeroen Smith en 
Helen Opstal 

Alpha-cursus en CaFE-serie (film&gesprek) als wegbereiders naar SCC's. 
Door de Alpha-cursus gaan mensen in gesprek met elkaar en komen 
velen tot een bewuster geloofsleven. Na de Alpha-cursus - en de follow-up 
in de CaFE-serie - hebben veel deelnemers behoefte aan een 
vervolggroep. Ook zo ontstaan in parochies Small Christian Communities. 
Meer: 0220, 0218 op www.stucom.nl en www.rk-alphacentrum.nl

  
Jacques en Mary van 
Bijsterveld uit de parochie 
in Nootdorp die ook een 
vervolgcursus op de 
Alpha-cursus geven: 
Alpha-Omega 

Door de Katholieke Charismatische Vernieuwing zijn veel groepen 
ontstaan van gelovigen die elke week of 14 dagen samenkomen voor 
gebed, lofprijzing, gesprek n.a.v. een Schriftlezing en onderling contact. 
Hoe kan zo'n groep landen als SCC in een parochie en daar vruchtbaar 
zijn?  
Meer: 0220 (Hoofdstuk 8), 0144 (Over de vorming tot leven in de Geest) 
en 0150 (Actief in je parochie), 0084 (Introductietekst over KCV voor 
parochieblad) op www.stucom.nl  

  
Ria Linsen en andere 
medewerkers van 
Focolare 

Door de Focolarebeweging zijn veel groepen ontstaan van gelovigen die 
regelmatig samenkomen voor gesprek over (het in praktijk brengen van) 
een evangelietekst. Hoe kunnen deze Woord van levengroepen een 
vitaliserende SCC zijn in een parochie? 
Meer: 0220 op www.stucom.nl en www.focolare.nl  

  
Michael Stoelinga Door Gemeenschap Emmanuel zijn tientallen huiskringen ontstaan van 

gelovigen die elke 14 dagen samenkomen voor gebed, geloofsgesprek en 
onderling contact. En ook door parochiële evangelisatie (bijv. met de 
Alpha-cursus) ontstaan nieuwe geloofsgroepen. Wat heeft Gemeenschap 
Emmanuel in dit verband aan parochies te bieden. 
Meer: 0220 op www.stucom.nl en www.emmanuelnederland.nl  

  
Han Odenthal, Rob en 
Yvonne Meijer 

Gelovigen voor wie Nederlands niet hun eerste taal is komen graag ook 
samen met mensen van hun eigen cultuur en taal. Zo ontstaan in de 
Indonesische rk gemeenschap in Nederland eigen Small Christian 
Communities: Gemeenschappen van de H. Drievuldigheid (KMT), 
geïnspireerd door pater Yohanes Indrakusuma o.carm. uit Indonesië.  
Meer: 0220 op www.stucom.nl en www.ktmeropa.eu  

  
Bernadette Hussem-Mom De internationale katholieke beweging Life Teen blijkt parochiële groepen 

van tieners te kunnen vormen, die regelmatig (m.n. op de zondagavond) 
een programma hebben. In verschillende Nederlandse bisdommen blijkt 
dit onder de tieners aan te slaat. Zie ook 0220 en 0170 op www.stucom.nl. 
En www.lifeteenroermond.nl, www.lifeteen.com   

 
Kees Slijkerman, 
projectleider 
versie 12-9-08 
 
PS. Incidenteel verschijnt het SCC-bulletin met meer informatie over Small Christian Communities, gratis 

per e-mail. Aanmelding: www.stucom.nl/contact. 
 

Zie over het congres in 2008 ook 0193. 
 

Dit is document 0243 op www.stucom.nl
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