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VERSCHILLENDE METHODES 
WAARMEE SMALL CHRISTIAN COMMUNITIES IN PAROCHIES ONTSTAAN 

 
In de Nederlandse bisdommen worden verschillende methodes gebruikt voor het 
vormen van parochiële small christian communities, kleine groepen van parochianen die 
regelmatig bij elkaar komen om het geloof met elkaar te delen. Het pastoraal congres 
'Small christian communities als gaven voor de vitaliteit van parochies', dat 2-4 maart 
2008 in Helvoirt wordt gehouden, wil een impuls geven aan de uitwisseling van 
ervaringen en theologische onderbouwing. Dit congres wordt georganiseerd door de 
nieuwe bewegingen en aanbevolen door de bisschoppenconferentie. 
 
INVENTARISATIE VAN METHODES 
Tijdens de voorbereiding op genoemd congres is een voorlopige inventarisatie van methodes 
gemaakt. In vogelvlucht ziet dat er zo uit:  
In het bisdom Roermond wordt de 'Renew-methode' voor spirituele parochievernieuwing met 
succes toegepast1.  
In verschillende bisdommen draait sinds kort de vormingscursus 'Opnieuw beginnen' (zie 
Rkkerk.nl 16 maart 2007). Het vervolg hierop is de serie bijeenkomsten ‘Nieuwe wijn in 
nieuwe zakken’ bestemd voor GBL-groepen (Geloof, Bijbel, Leven delen)2.   
In het aartsbisdom Utrecht probeert men in een aantal parochies de parochianen samen te 
brengen in kleine kerkgemeenschappen (small church communities), volgens de methode van 
Arthur Baranowski uit de VS3.  
Van eigen bodem (Deventer) is er de cursus Geloven Nu. Deze methode voor Bijbelstudie, 
catechese en geloofsgesprek beoogt niet de parochie in kleine groepen op te delen - zoals de 
methode Baranowski - maar brengt in feite heel wat kleine gemeenschapjes voort.  
Ook door de Alpha-cursus doen parochianen de ervaring op dat het goed en vruchtbaar is om 
in een kleine groep je geloof en je vragen met elkaar te delen.  
Vanuit de Focolarebeweging en de Katholieke Charismatische Vernieuwing zijn ook 
parochiële kleine groepen ontstaan.  
 
MOGELIJKHEDEN 
Tijdens het pastoraal congres van 2 t/m 4 maart zullen de verschillende methodes samen in 
beeld komen in workshops en publicaties. En er zijn inleidingen over small christian 
communities, bezien vanuit Vaticanum II, vanuit de sociale wetenschappen en vanuit de 
mogelijkheden en moeilijkheden in de praktijk. Allen die werkzaam zijn in de pastoraal of 
daartoe in opleiding zijn kunnen zich voor dit congres aanmelden*.  
Aanmelden graag vóór 1 feb, of zo spoedig mogelijk daarna, via congres@stucom.nl met het 
aanmeldingsformulier: nr. 0193 op www.stucom.nl/parochie en/of via tel. 013-5282060.  
 
Meer over de verschillende methodes www.stucom.nl/parochie. 
Inlichtingen: kees@stucom.nl of tel. 0343-578814. 
 
PS. Een uitgebreide versie van dit artikel, met meer informatie over verschillende methodes, staat in Rkkerk.nl 
18 januari 2008. 
 
*Andere mensen kunnen zich aanmelden voor alleen de maandagavond (7,50 euro p.p.) waar van 19.30 tot 21.00 uur zuster 
Maureen Colleary FSP uit de VS en pastoor Rainer Kanke uit Echt vertellen over Renew. Zijn zijn welkom vanaf 19.00 u. 
 

                                                 
1  0197, 0200 en 0213 op www.stucom.nl. 
2  0212 op www.stucom.nl 
3  0214 en 0215 op www.stucom.nl 


