INSPIREREND BOEK OVER KLEINE GELOOFSGROEPEN
Ron Reynders
Op 4 november 2011 verscheen het boek 'Kleine geloofsgroepen. Wegen naar een vitale
parochie'. Ron Reynders, uit Marum in Groningen, las het en schreef er het volgende over.
Redactie
De samenstellers van Kleine geloofsgroepen
beschrijven deze groepen als een model voor
kerkopbouw, een middel om te groeien in
gemeenschap, in relatie met God en met
elkaar. Ze hanteren voor kleine geloofsgroepen
ook het internationaal en interkerkelijk
gebezigde begrip van small Christian
communities.
Kenmerken
In een aantal hoofdstukken wordt steeds een
ander aspect van de small Christian
communities belicht. De hoofdstukken
overlappen elkaar soms, maar ik vond dat niet
storend, eerder verdiepend en verbredend.
Small Christian communities onderscheiden
zich van de parochiële werkgroepen
(bijvoorbeeld voor liturgie of diaconie), want
een small Christian community heeft de
volgende kenmerken:
- kleine groepen van zes tot twaalf deelnemers;
- regelmatige ontmoeting (wekelijks of
tweewekelijks of in blokken);
- geloofsverdieping, samen bidden,
Bijbellezen;
- faith en life sharing (geloof en ook dingen uit
je dagelijkse leven met elkaar delen);
- verbondenheid met de Rooms-katholieke
Kerk, een verbondenheid die ook in de
Eucharistie tot uitdrukking komt.

begint bij iedere gelovige afzonderlijk die zich
door God aangesproken weet, want we weten
uit verhalen uit het Oude of Eerste Testament
dat God een individu roept om gemeenschap te
worden (blz. 55) en God is een God van het
begin. Hij maakt steeds nieuwe
beginmomenten mogelijk (blz. 71) oftewel
Waar twee of drie mensen in mijn naam samen
zijn, ben Ik in hun midden (Matteüs 18,20,
geciteerd op blz. 57). Zo 'eenvoudig' is dat
begin, zo basic!
Pastores en parochiebesturen
Echter, de start en groei van parochiële small
Christian communities vragen - naar inzicht
van de samenstellers - dat ze gedragen en
ondersteund worden door het pastoraal team en
het bestuur van de parochie. Beginnen met
small Christian communities vergt de nodige
jaren van investering. Daartegenover staat dat
vanuit kleine geloofsgroepen gemotiveerde en
gevormde leden een bijdrage kunnen leveren
aan het grote geheel van de parochie. De
samenstellers stimuleren u als lezer om op een
eenvoudige en natuurlijke wijze te beginnen.
Start met wat er nu in uw parochie aanwezig is,
om dat te gebruiken en om van daaruit door te
groeien naar small Christian communities.
Het boekje geeft tal van praktische
werkmethodes die gebruikt kunnen worden.

De kracht ligt met name in de ontmoeting, in
het opbouwen van gemeenschap en het elkaar
helpen. Deelnemers aan kleine geloofsgroepen
helpen elkaar te groeien in het geloof en in het
bekend raken met de grotere
kerkgemeenschap. Kleine geloofsgroepen zijn
een instrument om - zoals Johannes Paulus II
het beschreef - de parochie tot huis en
leerschool van gemeenschap* te maken (op
blz. 31 van het boek).

Geen stempel
Als u - als lezer van dit tijdschrift - zich
geïnspireerd weet door het 'charismatische
gedachtegoed', dan bevindt u zich in dat boek
in goed gezelschap. Want vanuit uw mogelijke
ervaringen in een gebedsgroep herkent u dat
een kleine door de Geest geleide groep een
geestelijk klimaat kan scheppen waarbij de
persoonlijke charisma's (genadegaven) tot
ontwikkeling kunnen komen.

Hoe beginnen?
Los van de omschreven voorbeelden uit de
praktijk, geeft het boek informatie over hoe je
nu zo'n small Christian community kunt
opstarten in je parochie. Parochieontwikkeling

Wat ik zo sterk vind aan het eigene van zo'n
small Christian community is dat het een breed
objectief concept is dat een lage drempel heeft.
Het draagt bijvoorbeeld niet het stempel van de
charismatische vernieuwing. Mijn ervaring is
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dat veel katholieken niet uit de voeten kunnen
met het woord 'charismatisch'. Het boek Kleine
geloofsgroepen noemt wel de wederzijds
bevruchtende relatie tussen de small Christian
communities en de nieuwe bewegingen.
Aanbevolen
Kortom, er valt nog veel te lezen en te
ontdekken in dit boek. Van harte beveel ik het
aan om het onder de aandacht te brengen bij
uw pastores en parochiebestuur. Ook voor de
geïnteresseerde, niet theologisch gevormde
leek is de stof grotendeels behapbaar, maar
bovenal inspirerend! Het formaat van het boek

is zodanig dat het je niet afschrikt in onze met
informatie overvoerde samenleving.
Dit boek vormt een prachtige inleiding om
parochieverantwoordelijken warm te maken
voor het komende pastoraal congres in maart
2012**.
Het doel
Graag wil ik eindigen met het volgende citaat:
Een small Christian community begin je niet
om de tijdelijke behoeftes van een paar
liefhebbers te bevredigen. Het doel met small
Christian communities is de kwaliteit van de
plaatselijke geloofsgemeenschappen te
verbeteren (blz. 85).
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Ron Reynders (55) is gehuwd met Monic, vader van vijf (deels pleeg-) kinderen in de leeftijd van 10 t/m 19 jaar en
werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige in Zuidlaren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde, 2012-1.

Meer over small Christian communities en kleine geloofsgroepen op www.stucom.nl:
0302 en de rubriek Parochie / Gemeente.
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