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Woord vooraf 

 

Met deze scriptie komt een einde aan mijn zesjarige theologische en pastorale opleiding aan 

Faculteit voor Katholieke Theologie aan de Universiteit van Tilburg (voorheen KTU). Ook 

sluit ik hiermee een periode van zes jaar priesterlijke vorming aan het Ariënskonvikt af. Het 

waren zes goede jaren waarop ik in grote dankbaarheid terugkijk. Mijn dank wil ik op de eerst 

plaats uitspreken naar mijn ouders die mij opgevoed hebben in het geloof en die het mogelijk 

maakten deze studie te volgen. In het bijzonder dank ik mijn moeder in wiens gebed ik mij 

altijd gedragen weet. Dank ook aan mijn broer, Ronald en mijn zus, Jolanda die mij op hun 

eigen wijze nabij zijn geweest tijdens deze jaren van vorming. De staf van het Ariënskonvikt 

wil ik bedanken voor het vertrouwen en de stimulans in deze jaren van vorming. De docenten 

van de faculteit dank ik voor het onderwijs dat ik er mocht ontvangen. Ik kijk terug op goede 

en vormende jaren door gemeenschappelijk leven in het Ariënskovikt. Ik wil daarom ook mijn 

medestudenten bedanken voor wat zij betekend hebben voor mijn vorming.  

 

Om mijn studie in de Verenigde Staten mogelijk te maken, heb ik geestelijke en geldelijke 

steun ontvangen van meerdere religieuze congregaties. Zonder hen was deze studie niet 

mogelijk geweest. Grote dank aan hen. Dank ook aan Mgr. Paul Koetter voor de gastvrijheid 

in de St. Monicaparochie en in zijn huis, waar ik gedurende mijn verblijf in de VS onderdak 

vond.  Jean Gallanti, pastoraal werkster in de St. Monicaparochie dank ik voor haar 

begeleiding in dit onderzoek. Alle parochianen van de St. Monicaparochie, in het bijzonder 

SCC- leden, dank ik voor hun medewerking aan dit onderzoek. Professor dr. Jozef Wissink en 

dr. Monique van Dijk dank ik voor hun goede begeleiding van dit onderzoek. Monique dank 

ik met name voor haar methodologische begeleiding van de casestudy. In het bijzonder denk 
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ik ook terug aan de geruststellende telefoongesprekken die ik met haar voerde vanuit de VS. 

Jozef dank ik voor zijn kritische lezing van het geheel, zijn sterke inhoudelijke en taalkundige 

commentaar. In het bijzonder denk ik terug aan de hulp die Jozef bood bij het hernemen van 

de scriptie na de onderbreking door het pastorale jaar.    

 

Peter Ambting 

 

 Utrecht, 28 augustus 2007 

Gedachtenis van de heilige Augustinus bisschop en kerkleraar 

 

 

 

1. Inleiding  

 

1.1 Introductie met vraagstelling 

 

Enkele jaren geleden maakte ik via een artikel in Optocht, het bisdomblad van het 

aartsbisdom Utrecht, voor het eerst kennis met Small Christian Communities. Door nader 

speurwerk op het Internet en enige verdieping in vakliteratuur raakte ik ervan overtuigd dat 

Small Christian Communities iets zouden kunnen betekenen voor de Nederlandse kerk, waar 

door herstructurering de gemeenschap steeds verder van de mensen af komt te staan, brengen 

SCC’s de gemeenschap dichtbij. In dezelfde tijd vroeg de staf van het Ariënsconvict mij of ik 

een half jaar in het buitenland zou willen studeren. Ik heb dit aanbod aangenomen en besloot 

te onderzoeken of het mogelijk was om voor mijn eindscriptie Small Christian Communities 

in het buitenland te bestuderen. Ik wilde me daarbij in het bijzonder richten op Small 

Christian Communities volgens de methode waarmee in het aartsbisdom Utrecht gewerkt 

wordt: de NAPRC (National Alliance for Parishes Restructuring into Communities) methode.  

 

Via Gerárd Martens, hoofd van de Diocesane Pastorale Dienstverlening van het Aartsbisdom 

Utrecht, kwam ik in contact met Br. Dr. Bob Moriarty S.M., hoofd van het bureau voor Small 

Church Communities van het aartsbisdom Hartford en lid van de NAPRC. Via Bob ben ik in 

contact gekomen met Mgr.P. Koetter, pastoor van de St. Monicaparochie in Indianapolis. Met 

veertig Small Church Communities en een breed opgezette ondersteunende structuur leek St. 
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Monica  een geschikte plek voor het onderzoek. Fondsenwerving bij een aantal ordes, 

congregaties en stichtingen maakte deze studie financieel mogelijk.  

 

Omdat het een praktisch theologisch onderzoek moest worden vroeg ik als scriptiebegeleider 

prof. Dr. J. Wissink, hoogleraar praktische theologie aan de KTU. Gezien de opzet van deze 

studie adviseerde Prof. Wissink mij om Dr. M van Dijk, godsdienstsociologe aan de KTU bij 

het onderzoek te betrekken. Dr. van Dijk heeft mij vooral begeleid in het eerste deel van deze 

studie, de casestudy, terwijl Prof. Wissink de begeleider is van het tweede deel, de 

ecclesiologische reflectie.  

 

De vraagstelling van het onderzoek is: Hoe werken Small Church Communities  volgens de 

methode van de NAPRC in de praktijk en hoe moeten ze theologisch gewaardeerd worden? 

 

In het eerste deel van deze studie ga ik in op het eerste deel van de vraagstelling: Hoe werken  

Small Church Communities  volgens de methode van de NAPRC in de praktijk? Door middel 

van een zogenaamde Casestudy breng ik de praktijk en de beleving van SCC’s in kaart. Bij 

deze casestudy maak ik gebruik van kwalitatief onderzoek. Een nauwkeurige beschrijving van 

mijn methode vindt u verderop. 

 

In het tweede deel ga ik in op het tweede deel van de vraagstelling: Hoe moeten SCC’s 

theologisch gewaardeerd worden? Aan de hand van het zes-stappenmodel van Wissink ga ik 

in op theologische associaties die Small Church Communities bij mij oproepen. Uiteindelijk 

kom ik in datzelfde stappenplan tot een theologische waardering van SCC’s.  

 

Gedurende de maanden september tot en met december 2005 heb ik in Indianapolis aan de 

casestudy gewerkt. De afronding van het eerste deel van het onderzoek als ook het tweede 

deel vond in Nederland plaats.   

 

1.2 De context van Small Christian Communities  

 

Deze studie richt zich op Small Christian communities volgens de methode van de NAPRC. 

NAPRC staat voor National Alliance of Parisches Restructuring into Communities (Nationale 

Alliantie voor Herstructurering Parochies in Gemeenschappen) . De NAPRC is het 
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overkoepelende orgaan voor kleine kerkgemeenschappen die werken volgens de methode van 

Art Baronowski, priester van het aartsbisdom Detroit.  

  

Voordat ik echter overga naar deze specifieke vorm van kleine kerkgemeenschappen wil ik 

eerst kijken naar het fenomeen SCC’s in bredere zin. Waar hebben we het eigenlijk over als 

we over SCC’s spreken en wanneer zijn SCC’s ontstaan? Sinds begin jaren 80 van de vorige 

eeuw ziet men in de VS een ontwikkeling dat kleine groepen gelovigen bij elkaar komen om 

samen het geloof te delen. Vaak hebben deze groepen eigen gelovige doelstellingen. Je zou 

kunnen zeggen dat ze een eigen spiritualiteit hebben. Voorbeelden van deze groepen zijn: 

Sodalities, Catholic Action, Christian Family Movement, Legion of Mary, Cursillo, Marriage 

Encounter.1 Bij de Marriage Encounter richt zich de spiritualiteit bijvoorbeeld op de 

ontmoeting binnen het huwelijk en bij Legion of Mary gaat het om een spiritualiteit die zich 

sterk op Maria concentreert. Naast deze groepen met een zo duidelijke eigen spiritualiteit 

ontstonden er ook groepen die zich meer op de verdieping en vernieuwing van (parochie) 

spiritualiteit richtten. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn RENEW, Buena Vista en 

SCC’s volgens de NAPRC. Naast deze drie zijn er nog talloze andere voorbeelden van Small 

Christian Communities. In hun bijeenkomsten richten deze groepen zich vaak op de lezingen 

van de aankomende zondag.  

 

RENEW2 had tot doel om via ontmoetingen in groepen het katholieke leven in parochies bij 

de tijd te brengen en spiritueel te vernieuwen. Een soort geloofsverdiepingscursus zou je het 

kunnen noemen. Hoewel de deelnemers zich slechts tijdelijk aan de groep verbonden, 

ontstond de behoefte om na afloop van de cursus als groep bij elkaar te blijven. RENEW heeft 

op deze behoefte ingespeeld door materiaal te leveren voor de voortzetting van de groep. 

Inmiddels heeft RENEW de weg naar andere landen gevonden en delen de kerken daar in 

deze Amerikaanse ervaring.3  

 

Buena Vista4 is een organisatie ter ondersteuning van kleine groepen. Er wordt materiaal 

aangeboden om kleine groepen te helpen en te ondersteunen bij hun bijeenkomsten. Het grote 

                                                 
1 Bernard J. Lee, S.M., The Catholic experience of Small Christian Communities, Paulist Press,  
New York / Mahwah, N.J. 
2 De website van RENEW is te vinden onder: www.Renewintl.org 
3 Bernard Lee, pag. 12. 
4 De website van Buena Vista is te vinden onder: www.buenavista.org/ 
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verschil met de RENEW en NAPRC is dat Buena Vista niet zozeer vanuit de parochie werkt, 

maar meer in het algemeen groepen ondersteund.  

 

Small Church Communities volgens de methode van Art Baronowski (NAPRC) hebben van 

het begin af aan de bedoeling om als kleine kerkgemeenschap voor de lange termijn aan 

elkaar verbonden te zijn. In tegenstelling tot de RENEW en Buena Vista grijpt deze methode 

meer in in de parochiestructuur omdat ze beoogt de hele parochie om te vormen tot kleine 

kerkgemeenschappen. Deze methode gaat er dus vanuit dat de SCC’s ontstaan in de parochie 

en nauw verbonden blijven met de parochie. Het is deze methode van Small Christian 

Communities volgens de NAPRC waar deze studie zich op zal richten.  

 

Het succes van SCC’s in Amerika blijkt uit de cijfers: In 2000 waren er ruim 37000 SCC’s 

met meer dan een miljoen leden.5 Nadat door de enorme groei van het aantal kleine groepen 

de SCC ervaring een succes bleek te zijn, werd in de VS het “National Forum for Small 

Christian Communities” opgericht. Dit overkoepelende gespreksorgaan heeft de bedoeling de 

verantwoordelijken van de verschillende organisaties met elkaar in contact te brengen en te 

ondersteunen. Al een aantal keren is er nu in de VS een congres geweest rond SCC’s. In dit 

congres participeerden drie SCC netwerken: Buena Vista, NAPRC en het National Forum for 

Small Christian Communities. Dat SCC’s belangrijk worden geacht door de Amerikaanse 

kerk blijkt uit het feit dat een aantal bisdommen Small Christian Communities als beleidspunt 

hebben opgenomen. Vanuit de pastorale dienstverleningen van deze bisdommen wordt er 

ondersteuning geboden aan parochies die zich met SCC’s bezig houden. Sinds een paar jaar is 

het idee van Small Christian Communities ook naar Nederland over komen waaien. Tot nu toe 

hebben vooral het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Roermond  SCC’s op de  agenda gezet. 

In deze bisdommen zijn dan ook vertalingen van werkmateriaal voorhanden. 

 

1.3 Beschrijving van de methode: casestudy 
 
 
Om de praktijk van Small Church Communities volgens de methode van de NAPRC in kaart 

te brengen heb ik gekozen voor de onderzoeksmethode van het kwalitatief onderzoek. Het 

kwalitatieve onderzoek kenmerkt zich door weinig voorstructurering en veel flexibiliteit. 

Deze werkvorm biedt de mogelijkheid om onvoorziene informatie in het onderzoek op te 

                                                 
5 Beranrd lee, Pag. 10. 
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nemen. In het kwalitatieve onderzoek wisselen het verzamelen van informatie en het 

analyseren van informatie elkaar af. Op deze manier kan gedurende het onderzoek bijsturing 

van de vraagstelling plaatsvinden. In het kwalitatieve onderzoek ben ik als persoon betrokken 

en moet ik mezelf inzetten om informatie in te winnen. Hiervoor functioneer ik soms in de  

rol van interviewer en dan weer in de rol van observator. Belangrijk is hierbij dat ik het 

vertrouwen van mensen kan winnen, opdat zij mij de nodige informatie verstrekken. Verder 

vraagt dit van mij dat ik me inleef in de wereld van de ander. Tot slot kenmerkt zich het 

kwalitatieve onderzoek door de alledaagse taal. De gegevens van het onderzoek worden niet 

weergegeven in cijfers of  kunstmatige taal maar in alledaagse taal, een taal die ook in de 

SCC’s wordt gebruikt. Met de keuze voor het kwalitatieve onderzoek ga ik zo open mogelijk 

het onderzoek in. Dit levert volgens mij de meest interessante gegevens op om goed zicht te 

krijgen op de praktijk van SCC’s. Met het raadplegen van zoveel mogelijk verschillende 

bronnen probeer ik een zo breed en goed mogelijk zicht te krijgen op wat SCC’s zijn en wat 

ze voor mensen in de parochie betekenen. Ik besef dat aan het kwalitatieve onderzoek ook 

nadelen zitten. Omdat ik als onderzoeker in het onderzoek betrokken ben, schuilt er het 

gevaar van subjectiviteit. Door zo veel mogelijk bronnen te raadplegen denk ik dat het gevaar 

van subjectiviteit verminderd wordt. Het benodigde materiaal voor dit onderzoek is afkomstig 

uit de volgende bronnen: documentatie, participerende observatie, observatie, 

archiefmateriaal, interviews6. Voor de materiaalverzameling maak ik gebruik van vier 

verschillende bronnen. Hieronder volgt een opsomming van de te raadplegen bronnen. 

 

 

• Documentatie 

De eerste materiaalbron voor deze studie is literatuuronderzoek en onderzoek in ander 

documentatiemateriaal. Het documentatieonderzoek richt zich op bronnen waarin de methode 

van SCC’s volgens de NARPC beschreven wordt, op enkele studies over SCC’s, op artikelen 

en op informatiemateriaal over SCC’s uit de St. Monicaparochie. Voor de theologische 

reflectie, na het in kaart brengen van de SCC’s maak ik ook weer gebruik van literatuurstudie.  

 

• Observatie en Participerende observatie  

Als observant maak ik de SCC stafvergaderingen, de vergaderingen van het core team en de 

PF vergaderingen mee. Voor deze bijeenkosten lijkt mij dit de beste onderzoeksmethode 
                                                 
1 Onderzoeksmethoden: Robert K. Yin, Case Study Research, Desing and Methods, Sage publications Newburry 
Park Londen New Delhi, 1989.  
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omdat de deelnemers weten wat ik wil met mijn onderzoek. Mijn aanwezigheid hier werkt 

niet belemmerend omdat hier alleen zakelijk over het leiding geven aan de SCC’s gesproken 

wordt. Een uitzondering hierop vormen de PF vergaderingen. In deze vergaderingen laten de 

deelnemers wel iets van zichzelf zien, maar omdat de groep ruim veertig mensen telt, die 

elkaar minder goed kennen, wordt mijn aanwezigheid nauwelijks opgemerkt.  

 

Om helder te krijgen wat er in de bijeenkomsten van de Small Church Communities gebeurt,  

maak ik gebruik van de methode: participerende observatie. Hierbij neem ik als onderzoeker 

deel aan de bijeenkomsten van de communities. Deze methode lijkt mij het beste omdat de 

mensen door mijn deelname aan de communities zich het meest op hun gemak zullen voelen. 

Als deelnemer laat ik zo ook iets van mezelf zien en dit maakt dat deelnemers dat ook meer 

zullen doen. De groepen zijn klein en mijn observerende aanwezigheid zou volgens 

ingewijden echt belemmerend kunnen werken. De keuze voor de onderzoeksvorm van 

participerende observatie heb ik gemaakt omdat ik het voor dit onderzoek erg belangrijk vond 

dat het groepsproces zo min mogelijk verstoord zou worden en dat mensen zoveel mogelijk 

zichzelf zouden blijven. Ik ben me er echter ook van bewust dat het gevaar van subjectiviteit 

dreigt, omdat ik als onderzoeker teveel mee zou kunnen gaan in het groepsproces en niet meer 

objectief zou zijn. Het gevaar van subjectiviteit was mijns inziens in dit geval nihil, omdat 

meer groepen volgde waardoor ik niet helmaal kon opgaan in één groep. De verslaglegging 

van deze bijeenkomsten gebeurt voor een deel tijdens maar ook na afloop van de 

bijeenkomsten. Het is niet bezwaarlijk dat ik soms wat aantekeningen maak omdat anderen 

soms ook dingen opschrijven. Tot slot ben ik ook als participerend observant in de vieringen 

en tijdens ontmoetingen in de parochie aanwezig. Tijdens deze ontmoetingen krijg ik zicht op 

hoe SCC- leden met elkaar en met andere parochianen omgaan buiten de SCC ontmoetingen. 

 

• Archiefmateriaal  

Toegang tot de archieven de St. Monicaparochie geven mij de mogelijkheid materiaal voor dit 

onderzoek naar SCC’s te vinden. Deze informatie helpt mij, al dan niet in combinatie met 

ander materiaal, dingen duidelijk te krijgen. Meestal zal dit materiaal gebruikt worden om 

materiaal uit andere bronnen in het juiste perspectief te zetten. 

 

• Interviews 
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Een groot deel van het materiaal in deze studie is afkomstig uit interviews. Deze interviews 

zijn afgenomen volgens de methode van het halfgestructureerde interview. Kenmerkend bij 

dit interview is dat het alle kanten op kan gaan. Als interviewer stel ik een paar open 

beginvragen waarmee het gesprek begint. Als interviewer zal ik bevestigend naar het verhaal 

luisteren en zonodig wat verhelderingvragen stellen. Soms zal ik het antwoord samenvatten en 

teruggeven aan de geïnterviewde.  Uit het antwoord wordt dan duidelijk of ik het eerder 

vertelde juist verstaan heb. Soms zal door dit “teruggeven” nog wat extra informatie 

loskomen.  

 

2. De theorie: filosofie achter SCC’s volgens de NAPRC methode 

 

2.1 Waarom Small Church Communities? 

 

Een specifieke methode van Small Christian Communities is de methode van de National 

Alliance of Parishes Restructuring into Communities. De grondlegger van deze methode is fr. 

Art Baronowski, priester van het aartsbisdom Detroit in de Verenigde Staten. In een 

ontmoeting met hem vertelde hij mij dat de idee voor SCC’s al begon te groeien in zijn 

seminarietijd. De spirituaal (geestelijk begeleider) van het seminarie vroeg tijdens 

bezinningavonden de seminaristen in kleine groepjes uiteen te gaan, vaak voor een 

geloofsgesprek of voor reflectie op een schrifttekst. Baronowski’s ervaring was dat hier vaak 

hele goede gesprekken uit voortvloeiden. In dezelfde tijd voerde Baronowski diepgaande 

geloofsgesprekken met zijn moeder.  Hij stond telkens weer verbaasd van de wijsheid en het 

geloof van haar, als eenvoudige vrouw zonder theologische studie. Als gelovige vrouw 

plaatste ze haar rijke reflecties op haar eigen leven in het licht van het geloof. Haar vermogen 

dit te kunnen maakte haar tot een spirituele vrouw. Vanuit deze twee ervaringen kwam 

Baronowski op de gedachte om in parochies kleine groepen te vormen, waarin mensen 

dagelijks leven en geloof zouden kunnen verbinden. Toen Baronowski kapelaan was, kwam 

hij in contact met een priester uit een buurtparochie die al geëxperimenteerd had met 

buurtgroepen. Dit bracht Baronowski tot verdere verdieping van het idee van kleine 

gemeenschappen. Baronowski zag in zijn eerste benoeming priesters om zich heen hard 

ploeteren, maar al het harde werk ten spijt waren er maar weinig vruchten. Baronowski: 

“Investering in SCC’s leek mij een goede investering omdat het de gemeenschap opbouwt en 

mensen helpt in hun geloof. De eerste ervaringen met SCC’s deed hij op in de door hem 
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gestarte parochie Elisabeth Seton. Na enige tijd publiceerde Baronowski zijn gedachten in een 

boek en ontstond het NAPRC ter bevordering van omvorming van parochies in communities7. 

Samen met Bob Moriarty, de secretaris van de NAPRC, en andere bestuursleden werd door 

praktijkervaring de theorie steeds meer verfijnd. Het boek is nu drie keer aangepast. Hij 

beschrijft in zijn boek nauwkeurig hoe een parochie omgevormd kan worden tot een eenheid 

van Small Church Communities. Hoewel in de VS over het algemeen gesproken wordt over 

“Small Christian Communities” gebruikt Baronowski de term”Small Church communities”8. 

Hij doet dit omdat in zijn visie de SCC een volwaardige kerk is, met alle elementen die 

daarbij horen. SCC’s zijn in zijn visie de meest basale laag binnen de kerk. 

In de inleiding van zijn boek, “Creating Small Communities” stelt Baronowski de vraag: 

Waarom herstructureren? Volgens hem is er een nieuwe parochiestructuur nodig omdat de 

huidige structuur de parochianen niet voldoende samenbrengt. Baronowski ziet een 

ontwikkeling waarbij de invloed van de kerk op het leven van mensen afneemt, de parochie 

staat niet meer centraal in de gezinnen. De mobiliteit van mensen is groter geworden 

waardoor mensen minder binding hebben, het individualisme slaat toe. Parochianen staan ook 

dagelijks bloot aan de verleidingen van de consumptiemaatschappij. Het is in de huidige 

samenleving gemakkelijk van dag tot dag te leven zonder jezelf fundamentele vragen over het 

leven te stellen. Christus vraagt echter van zijn volgelingen een andere levensstijl die vraagt 

om een dagelijkse reflectie op het leven. Deze levensstijl druist in tegen de huidige cultuur. 

Baronowski vraagt zich af of een verandering van levensstijl bewerkstelligd wordt door het 

formele zondagse kerkbezoek.  

 

Baronowski wijst op twee basale zaken waar de parochie voor moet staan: de ervaring van 

liefde en de ervaring van geloof. De liefde staat hierbij op de eerste plaats. Parochianen 

moeten zich in de parochie geborgen weten in liefde door aandacht en zorg vanuit de kerk. 

Daarnaast moet de kerk er zorg voor dragen dat de parochianen geloof ervaren. Deze 

ervaringen doen mensen sneller op in kleine groepen. Door het delen van het geloof met 

anderen gaan we God anders ervaren. Veel mensen durven niet te vertouwen op hun eigen 

geloofservaringen en gesprek kan hen helpen dit wel te doen. In het RCIA (Rite of Christian 

Initiation of Adults), het Amerikaanse catechumenaatsprogramma, wordt al gewerkt in kleine 

groepjes waar mensen het geloof op een persoonlijke wijze delen. Als de nieuwe katholieken 

                                                 
7 Arthur R. Baronowski, Creating Small Church Communities, derde versie, St. Anthony Messenger Press, 
Cincinnati, Ohio, 1996. 
8 Waar verderop in deze studie de afkorting SCC wordt gebruikt spreek over Small Church Communities  
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uitgenodigd worden op zo’n persoonlijke wijze in kleine groepen hun geloof te delen waarom 

dan de rest van de kerk niet? Vaticanum II heeft ons duidelijk gemaakt wie we zijn als kerk: 

het hele volk van God. Het concilie heeft volgens Baronowski een taak laten liggen waar het 

gaat om de vertaling van deze gedachte naar het volk. Mensen in de parochie moeten zich 

bewust worden van hun identiteit als kerk, men moet kerk ervaren. Deze identiteitsbepaling 

werd in Baronowski’s parochie bewerkstelligd door de parochie te herstructureren in SCC’s. 

Parochianen kunnen groeien in hun kerkelijke identiteit door te onderscheiden wat God van ze 

vraagt in het alledaagse leven. Praten met anderen helpt bij dit onderscheiden. Na het 

onderscheiden volgt een tweede, meer moeilijke stap, waarin de persoonlijke geloofservaring 

vergeleken wordt met de geloofservaring van de kerk in schrift, sacrament en traditie. Door 

het verband tussen persoonlijk beleefd geloof en het geloof van de kerk te leggen kunnen we 

God op het spoor komen. God zegt ons door het verhaal van de kerk iets over ons eigen leven. 

Deze reflectie die ons oog geeft voor de werking van God in ons leven, is essentieel voor de 

katholiek van vandaag. Dit onderscheiden en delen vindt bij de meeste parochianen nooit 

plaats en daarom is het zo belangrijk dat parochianen deel gaan nemen aan een kleine groep. 

Baronowski’s ideaal is om alle parochianen in een kleine groep te krijgen.  

 

 

 

2.2 Een model voor de hele kerk 

 

De kerk kent verschillende lagen, ten eerste is dat de wereldkerk met de paus als leider, 

daarna is er het bisdom met de bisschop als leider en dan is er nog de parochie met de pastoor 

als leider. In het plan van Baronowski komt daar nog een laag onder, namelijk de Small 

Church Community met de Pastoral Facilitator als leider. Baronowski’s ideaal is dat alle 

parochianen lid worden van een SCC. Daarnaast blijven ze natuurlijk deel uitmaken van de 

bredere kerk. Dat zich o.a. uit door de deelname aan de zondagse eucharistieviering. 

 

2.3 De pastorale schakel  

 

Net als alle andere niveaus in de kerk heeft de SCC een leider, de Pastoral Facilitator (PF). 

Deze PF is de schakel tussen de SCC en de parochie, net zoals de pastoor de schakel is tussen 

bisdom en parochie en de bisschop de schakel is tussen wereldkerk en bisdom. SCC’s vormen 
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echt een niveau binnen de kerk en dat uit zich onder meer in de PF als verbindingsschakel 

tussen de SCC en de parochie. De PF draagt zorg voor de contacten met de parochie en helpt 

te voorkomen dat de SCC zich isoleert. De PF staat ten dienste van de groep, hij of zij 

faciliteert en herinnert de groep aan zijn doel. De PF ziet erop toe dat iedereen in de groep iets 

kan geven, de Heilige Geest werkt immers door ieder van de leden. De PF helpt mensen het 

beste naar buiten te brengen. Het is noodzakelijk dat de parochie investeert in het opleiden 

van goede ondersteuners. De NAPRC heeft een boek uitgegeven onder de titel “Pastoring the 

Pastors”9. In dit boek worden handreikingen gedaan voor het opleiden van PF’s. Om de juiste 

PF te vinden is het goed dat de startende groep niet meteen de PF aanwijst maar enige 

terughoudendheid betracht. De eerste tijd zullen een aantal groepsleden samen 

verantwoordelijk zijn voor het faciliteren. Vaak komt de PF gaandeweg de beginfase naar 

voren, in sommige parochies door keuze van de pastoor, in andere parochies wordt de keuze 

aan de groep overgelaten. De PF wordt gekozen voor een periode van twee of drie jaar. Nadat 

de PF’s van de nieuwe groepen gekozen zijn, kan de starttraining van zes weken beginnen. In 

deze bijeenkomsten wordt aan de nieuwe PF’s verteld wat SCC’s zijn en hoe ze geleid 

worden. Na de zes bijeenkomsten wordt aan de PF’s in opleiding gevraagd of ze de rol van PF 

echt op zich willen nemen. Als allen instemmen, gaan de PF’s samen op weekendretraite. De 

nieuwgevormde groep PF’s gaat nu samen verder als groep met hun maandelijkse 

bijeenkomsten. De maandelijkse bijeenkomst is een verplichting waaraan de PF probeert te 

voldoen.  

 

Na de starttraining is er een maandelijkse bijeenkomst van PF’s en de parochiestaf en ook een 

jaarlijkse retraite. Omdat het herstructureringsproces deel uitmaakt van het beleid is het 

belangrijk dat de stafleden ook altijd aanwezig zijn bij de maandelijkse bijeenkomsten en de 

retraite. Bovendien moet er binnen de parochiestaf iemand verantwoordelijk zijn voor 

individuele adviezen aan PF’s.  

 

2.4 Plan van aanpak  

 

Om SCC’s te vormen is er een plan van aanpak nodig, Baronowski onderscheidt drie fases in 

de vorming.  

 

                                                 
9 Pastoring the pastor, Artur R. baronowski, St. Antony Messenger Press, 1988 
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Fase I 

De eerste fase is de fase van de beginervaring waarin er een groepsverband moet groeien. 

Mensen moeten leren open met elkaar te communiceren. Belangrijk is dat de leden van de 

groep in deze beginfase elkaar wekelijks ontmoeten. Het programma in deze fase moet ervoor 

zorgen dat er een goede groepsdynamiek ontstaat door het regelmatig vormen van subgroepen 

van twee of drie mensen (In kleine groepjes praten mensen gemakkelijker). De beginnende 

deelnemers aan de SCC moeten leren reflecteren op het eigen leven. Verder moet het 

programma gemakkelijk zijn en moet het de mogelijkheid bieden dat er meer mensen kunnen 

faciliteren. Tot slot moeten mensen in deze fase leren luisteren naar ervaringstaal. “Come as 

you are” is een uitgewerkt beginprogramma van de NAPRC waarin er aandacht voor alle 

genoemde elementen is10. 

 

Fase II 

De tweede fase richt zich op het gebed. Het doel van deze fase is: mensen samen te brengen 

om te leren luisteren naar Gods openbaring die zich voltrekt in onszelf, anderen en de wereld 

om ons heen. Deze openbaring vraagt om een antwoord: het gebed en dat is het tweede dat we  

leren in deze fase. Een goede gids in deze fase is de bundel “Pray as you are” van de 

NAPRC11. 

 

Fase III 

De derde fase is de fase van de continuïteit. Aan het eind van de tweede fase begint de groep 

echt kerk te worden.  Dan komen de groepen tweewekelijks bij elkaar rondom de lezingen 

van de aankomende zondag. In plaats van de zondagse lezing kan men hier (ter afwisseling) 

ook ander materiaal als uitgangspunt nemen. Voorbeelden van ander materiaal zijn: de 

geloofsbelijdenis, encyclieken, sacramentele riten, teksten uit de kerkgeschiedenis. De 

bedoeling is dat persoonlijke levenservaring verbonden wordt met de ervaring van schrift en 

traditie. Door dit te doen voor de langere termijn wordt het leven gestuurd in de richting van 

het evangelie en wordt de kerk een persoonlijke ervaring. Van belang is dat de bijeenkomsten 

gebeuren in loyaliteit aan kerk en traditie. Door te luisteren en te delen word je ontvankelijk 

voor het verhaal van de kerk.  

 

                                                 
10 Come as you are, a beginning expierience for small groups, NAPRC, Dayton Ohio, 1997. In het aartsbisdom 
Utrecht is in 2004 een werkvertaling verschenen onder de titlel “Zoals je bent”.  
11 Pray As You Are, A continuing experience for SCC’s, NAPRC, Dayton. 
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Baronowski stelt voor om voor het geloofsgesprek de methode Shared Christian Praxis van 

Th. Groome te gebruiken. Bij deze methode wordt naar het eigen leven gekeken door het 

perspectief van schrift en traditie. Aan de hand van een aantal richtvragen die ervaringsgericht 

en persoonlijk zijn, kijkt men naar de schrifttekst. De richtvragen zijn altijd open en bedoeld 

om de objectieve betekenis van de schrifttekst naar boven te krijgen. Door jaren achtereen op 

een dergelijke manier met schriftteksten om te gaan wordt de schrift een rijke bron voor het 

individuele leven. De schrift gaat ons raken op het niveau van de persoonlijke ervaring. Van 

groot belang voor een goed geloofsgesprek is het, dat er goede richtvragen zijn. Baronowski 

geeft in zijn boek Creating Small Church Communities een leidraad voor het opstellen van 

goede vragen. Een goede richtvraag is een open vraag waarin de evangelietekst verbonden 

wordt met het eigen leven.  

 

2.5 De samenkomsten van de SCC’s 

 

De samenkomst van de SCC gebeurt beurtelings in één van de huizen van de leden. De 

gastheer of gastvrouw zorgt dat alles voor de avond klaar staat: genoeg stoelen in een kring, 

een kaars in  het midden, hapjes en drankjes voor het sociale element. Vaak is degene in 

wiens huis de bijeenkomst gehouden wordt, ook degene die de avond leidt. Hij of zij let erop 

dat men zich aan de structuur houdt. De samenkomst van de SCC duurt twee uur en kent een 

min of meer vaste structuur. Centraal in de samenkomst staat de verbinding van het eigen 

geloofsverhaal met het verhaal van de kerk door schrift en traditie. Verder wordt er af en toe 

tijd vrijgemaakt voor het onderdeel “Eigen maken van het visioen”. In dit onderdeel wordt er 

gekeken hoe de SCC zich verhoudt tot de andere SCC’s in de parochie en hoe deze zich 

verhoudt tot het visioen van de parochie. Ook gaat de aandacht uit naar de identiteit en het 

waarom van de SCC. De opbouw van de samenkomsten ziet er als volgt uit: 

 

I Verzamelen, ontspannen, installeren.  

  A. Hoe was jouw week of dag? In een kernwoord of in een zin. 

  B. Mogelijkheid tot openingslied. 

  C. Een paar minuten bijpraten. 

 

II Reflectie op het leven (10 minuten). 

A. In groepjes van twee. 
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III Verbinding van geloof en leven 

A. Persoonlijke bezinning in stilte (10 minuten). 

1. Luistenen naar de schrifttekst, vooral het evangelie van de komende 

zondag (of luisteren naar een andere tekst uit de kerkelijke traditie). 

2. Iedereen krijgt een kopie van de tekst uitgereikt met een kort 

commentaar en drie of vier richtvragen. 

B. Uiteen in groepjes van drie of vier voor uitwisseling (20 tot 30 minuten). 

1. Verspreidt de groepjes door het huis. 

2. Tel af om de groepjes te vormen 

C. Uitwisseling in de hele groep. 

1. Verdere bezinning in de hele groep, ieder spreekt hierbij alleen over 

de eigen ervaringen en niet over wat een ander heeft gezegd.  

2. De vraag: “En wat betekent dit dan voor mijn leven?” Wat 

verandert dit bij mij, als ik vanavond naar huis ga, naar mijn 

familie, mijn werk, mijn verhouding tot de armen?  

 

IV Gezamenlijk gebed (15 tot 25 minuten). 

Er zijn verschillende vormen van gebed mogelijk. 

 

V Eigen maken van het visioen. 

  Hoeft niet altijd. 

 

VI Evaluatie van de bijeenkomst (10 minuten). 

Vaak is dit een informeel gesprek. Ook biedt Baronowski’s boek Creating 

Small Church Communities een aantal formelere vormen van evaluaties. 

 

VII Afsluiting met een hapje en een drankje. 

 

Als een groep voor de lange termijn bij elkaar wil zijn, zal ze zich ervan bewust moeten zijn 

dat er een bepaalde dynamiek ontstaat. Om zicht te krijgen op de processen die zich in de 

groep voltrekken, is het belangrijk dat de SCC’s regelmatig evalueren. Hierbij kijken ze naar 

de dynamiek binnen de groep, maar ook naar de groep als kleine kerk en de vraag: Voldoen 
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we aan de voorwaarden van een kleine kerk? Als geconstateerd wordt dat iets niet goed gaat 

in de groep, wordt samen gekeken hoe dat verbeterd kan worden. Bij grote problemen kan de 

PF in gesprek gaan met een individueel lid. 

 

3. Case study Small Church Communities volgens de NAPRC in de St. Monicaparochie. 

 

3.1 De St. Monicaparochie 

 

De St. Monica parochie is gelegen in de stad Indianapolis in het gebied genaamd de Mid West 

in het Noordoosten van de Verenigde Staten. De parochie bestrijkt een groot gebied in het 

Noordwesten van deze stad. Binnen de grenzen van de parochie zijn zowel een welvarende als 

een achterstandswijk aan te wijzen. Dit maakt de parochie tot een divers gezelschap van 

mensen12. Naast de kerk heeft de parochie het beheer over een katholieke basisschool met 550 

leerlingen. De parochie heeft 2500 geregistreerde families, wat neerkomt op ongeveer 7000 

parochianen. Sinds zes jaar herbergt de parochie een grote Spaanstalige gemeenschap met 

voornamelijk Mexicaanse immigranten. Veel leden van de Spaanstalige gemeenschap zijn 

niet ingeschreven. De schatting is dat er zo’n 300 families niet in het parochiebestand 

opgenomen zijn. De parochie is ook op dit moment nog sterk groeiend, vooral de Spaanstalige 

gemeenschap groeit wekelijks. Op zaterdagavond is er één eucharistieviering en op zondag 

zijn er vijf eucharistievieringen welke in totaal door zo’n 3500 mensen bezocht worden. Eén 

van de eucharistievieringen op zondag is in het Spaans. Met een kerkbezoek van 50% ligt St. 

Monica’s boven het gemiddelde in het bisdom dat geschat wordt op ongeveer 35%. In de 

parochie zijn twee pastores en vijf ministers13 werkzaam. De pastores hebben hun taken 

verdeeld. Terwijl de pastoor als eindverantwoordelijke naast de pastorale taken veel 

managerswerk heeft, is de kapelaan meer betrokken bij catechese, jeugdvorming en 

sacramentenvoorbereiding. De pastorale werkers zijn verantwoordelijk voor bepaalde 

taakgebieden als catechese, jeugdvorming, Small Church Communities en catechumenaat.  

 

3.2 Small Church Communities in de St. Monicaparochie 

 

De St. Monica parochie telt op dit moment 39 Small Church Communities. Met een 

gemiddelde van 10 personen per groep zijn er op dit moment ongeveer 390 parochianen 
                                                 
12 Meerdere parochianen hebben mij verteld dat zij juist in deze parochie kerken om haar diversiteit.  
13 Ministers = Pastoraalwerk(st)ers 
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vertegenwoordigd in Small Church Communies. Pastoraal werkster Jean Gallanti is 

verantwoordelijk vanuit de staf voor de ondersteuning van de Small Church Communities. 

Ongeveer 50% van haar voltijd baan besteedt ze hieraan. De andere helft van haar baan 

besteedt Jean aan het leiden van het catechumenaat. Jean: “Mijn taak is echt ondersteunend. 

Ik ben vooral bezig met het organiseren van ontmoetingen en het coördineren. Ook houd ik de 

SCC administratie bij, zodat we weten wie in welke groepen zitten en wie de PF’s van de 

groepen zijn. Volgens de functiebeschrijving ben ik coördinator voor de SCC’s. In de 

parochiestaf ben ik de verantwoordelijke voor de SCC´s en leg ik op mijn beurt 

verantwoording af aan de pastoor. Verder leid ik als verantwoordelijke de verschillende 

bijeenkomsten rond de SCC’s, bewaak ik het visioen en kijk ik naar continuïteit in de 

structuur.”  

 

3.2.1 Het Leiderschapsteam  

 

Hoewel Jean vanuit de staf verantwoordelijk is voor de SCC’s wordt ze in deze taak 

bijgestaan door het leiderschapsteam waarin naast haar ook de pastoor en Trina, een 

vrijwilliger zitten. Het leiderschapsteam vergadert maandelijks. Vanuit het leiderschapsteam 

worden de SCC’s aangestuurd en wordt er nagedacht over de toekomst van de SCC’s en de 

spirituele invulling ervan. De pastoor als eindverantwoordelijke in de parochie wordt hier 

bijgepraat over de gang van zaken in en rond SCC’s en verder denkt hij mee over de toekomst 

ervan. Jean: “Om de visie voor de Small Church Communities te bewaken en te sturen hebben 

we een leiderschapsteam in het leven geroepen. In het leiderschapsteam zijn 

vertegenwoordigd: fr. Paul, de pastoor, als eindverantwoordelijke van de parochie, Trina 

Wurst, een vrijwilligster die met ons meedenkt en ik als coördinator van de SCC’s. In het 

leiderschapsteam zetten we vooral de grote lijnen uit, denken we na over wat SCC’s moeten 

zijn en waaraan ze moeten voldoen. We toetsen ons telkens aan de visie van Baronowski.”  

 

In de eerste vergadering van het leiderschapsteam die ik meemaakte, werd er gesproken over 

missie. In de bijeenkomsten van de Small Church Communities wordt gebeden en geleerd 

door het lezen van de schrift en reflectie. Volgens fr. Paul en Jean zou dit meer moeten leiden 

tot missie, een naar buiten treden als groep. Als individu doet ieder wel iets op missionair 

gebied. Fr. Paul: “De meeste leden van SCC’s leggen een positieve getuigenis af van hun 

ervaring in de Small Community, echter als groep doet men weinig naar buiten toe.” De leden 
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van het leiderschapsteam vinden dat men vanuit de SCC op twee manieren naar buiten moet 

treden, ten eerste door te getuigen van het evangelie en de goede ervaringen in de SCC en ten 

tweede door diaconaal dienstwerk. Eén groep werkt bijvoorbeeld als groep eens per maand in 

een soepkeuken. Dit voorbeeld zouden andere groepen kunnen volgen, maar er is veel meer 

werk dan alleen de soepkeuken. In de vergadering wordt besloten om een PF bijeenkomst aan 

dit onderwerp te besteden en daarom zal dit punt op de agenda van de kernteamvergadering 

komen. Het kernteam zal de avond verder voorbereiden en uitwerken.  

 

3.2.2 Het kernteam 

 

Op een meer uitvoerend niveau wordt Jean bij het begeleiden van de SCC’s bijgestaan door 

een kernteam. In het kernteam zijn naast Jean als voorzitter, parochianen vertegenwoordigd 

die zelf deel uitmaken van een SCC en al eerder PF geweest zijn in een SCC. Van alle 

kernteamleden wordt verwacht dat ze deel uitmaken van een SCC, dat ze bidden voor de 

parochie en de SCC’s in de parochie en dat ze op een positieve wijze in de parochie 

communiceren over SCC’s. Alle kernteamleden zijn verantwoordelijk voor een eigen 

taakveld. De verschillende taakvelden zijn:  

 

Leiderschapsteamlid: Het leiderschapsteamlid woont, zoals gezegd, de leiderschapsteam-

vergaderingen bij, stuurt mede aan en denkt mee over de toekomst van de SCC’s in St. 

Monica’s. Daarnaast heeft zij een voorzittende rol bij de maandelijkse PF bijeenkomsten. Jean 

noemt haar de PF van de PF’s. Zij bewaakt de agenda, presenteert de gastsprekers en nodigt 

uit voor gebed en schriftlezing. In het specifieke geval van Trina werkt ze echt mee aan 

verdere ontwikkeling van SCC´s. Op dit moment denkt ze na over het ontwikkelen van een 

nieuwe vorm van SCC´s voor ouders met jonge kinderen. In St. Monica´s zouden veel jonge 

ouders in een SCC willen, maar dit niet kunnen vanwege de kinderen. Trina doet onderzoek 

naar mogelijkheden hoe jonge ouders wel naar de SCC zouden kunnen komen. Ze denkt na 

over SCC ontmoetingen op zondagmiddag waarbij de kinderen aanwezig kunnen zijn. Vier 

keer per jaar zouden de SCC - leden elkaar zonder kinderen voor een heel dagdeel kunnen 

ontmoeten. Haar plan staat echter nog in de kinderschoenen en moet nog verder doordacht 

worden.  
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Binnenvertegenwoordiger: Deze heeft als taak het aanmoedigen van parochianen aan een 

SCC deel te nemen. Vanuit het catechumenaat, parochiële retraites, 

sacramentenvoorbereiding en de nieuwe parochianencommissie probeert de 

binnenvertegenwoordiger mensen door te laten stromen in een SCC. De verantwoordelijke is 

daarom regelmatig te vinden bij de genoemde groepen om SCC’s aan te moedigen. Verder 

wordt er geadverteerd in het wekelijkse parochieblad en zijn er informatieavonden over 

SCC’s. Maar de grootste stimulering komt volgens Sam, de verantwoordelijke voor dit 

gebied, van SCC leden zelf: “de meeste nieuwe SCC leden melden zich aan voor de groep 

omdat ze positieve ervaringen van medeparochianen hebben gehoord”. 

 

Educatie: Verantwoordelijk voor het opleiden van Pastoral facilitators. In de 

functieomschrijving staat dit taakveld als volgt omschreven: “Het bewaren van eenheid in de 

SCC’s door het visioen en de doelen van de van de SCC’s te doceren aan de PF’s en het 

helpen van de PF’s bij het dienen in de pastorale noden in hun SCC’s”. In het interview met 

de verantwoordelijke voor educatie kom ik er nog op terug hoe de opleiding van de PF’s er 

precies uitziet.  

 

Coördinator spiritueel leven commissie: Vanuit het kernteam is er iemand afgevaardigd in 

een parochiële commissie die nadenkt over het spirituele leven en activiteiten in de parochie. 

Kim: “Ik breng namens het kernteam verslag uit in de spiritueel leven commissie en geef aan 

het kernteam door wat er komt van de commissie. Naast mijn functie ben ik verantwoordelijk 

voor de parochiële bibliotheek op het gebied van SCC literatuur, daarnaast promoot en 

coördineer ik buitenlandse contacten bij het opstarten en onderhouden van SCC’s.”  

 

Coördinator retraites: De retraitecoördinator draagt in samenwerking met het kernteam de 

verantwoordelijkheid voor het plannen van een jaarlijkse retraite voor het kernteam en de 

PF’s. De coördinator zorgt verder voor de uitvoering van deze jaarlijkse retraite. Ook zoekt de 

retraitecoördinator naar mogelijkheden voor retraites voor de Small Church Communities en 

deelt deze informatie mee aan leiderschapsteam.  

 

Buitenvertegenwoordiger SCC’s: Deze heeft de taak hulp bieden aan andere parochies die 

SCC’s willen starten of met met problemen kampen. De buitenvertegenwoordiger brengt de 

ervaringen van andere parochies ook weer in in het kernteam. Verder bezoekt Carolyn, de 
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buitenvertegenwoordiger, congressen en studiedagen over SCC’s. Nieuwe ontwikkelingen 

binnen de SCC- wereld worden door haar gevolgd.  

 

Penningmeester: Tot nu toe voert het SCC- kernteam een eigen administratie en kas. Met het 

aflopen van de termijn van de huidige penningmeester wordt de administratie ondergebracht 

in de parochieadministratie. Het kernteam zal wel aangevuld worden met een nieuw lid. Dit 

lid zal zich bezig gaan houden met het organiseren van Vastengroepen14 en zal proberen deze 

groepen door te laten gaan als SCC’s.  

 

Secretaris: Barb die naast haar verantwoordelijkheid voor Educatie deze functie bekleedt, 

zorgt voor de uitnodigingen, agenda en notulen  van de maandelijkse kernteamvergadering. 

Verder is ze verantwoordelijk voor het bijhouden van het archief.  

 

Zoals gezegd en zoals ook uit de functieomschrijvingen blijkt is het kernteam mede belast met 

de dagelijkse aansturing, de continuering en de groei van de SCC’s in de parochie. In het 

kernteam wordt ook nagedacht over de invulling van de PF bijeenkomsten en de retraites. 

Vanuit het kernteam worden de nieuwe groepen bezocht. Samen met de pastoor brengt een 

kernteamlid na 6 weken een bezoek aan een nieuwe groep. In dit bezoek stelt men zich op de 

hoogte van de eerste ervaringen als groep en vraagt men aan de groep of men verder wil als 

Small Christian Community. Als de groep te kennen geeft samen verder te willen, wordt er 

aan de groep gevraagd of men wil bidden en nadenken over een mogelijke PF. Er wordt hen 

gevraagd naar twee namen en vervolgens zal de pastoor uit deze twee een keuze maken. 

 

Tijdens mijn verblijf in St. Monica’s wordt er in het kernteam druk nagedacht over hoe men 

de vastengroepen zou kunnen continueren als Small Church Community. Vastengroepen zijn 

groepjes mensen die in de veertigdagentijd wekelijks bijeen komen om de vasten extra 

diepgang te geven. De ervaring is dat mensen deze tijd in de groep als zeer waardevol 

ervaren. Voor Jean en de mensen uit het kernteam is dit reden om te proberen mensen uit de 

vastengroepen in de Small Church Communities te krijgen. De ervaring in St. Monica’s is 

namelijk dat het moeilijk is om mensen in een SCC te krijgen, omdat veel mensen druk zijn 

met hun werk en veel “ontspanningactiviteiten” na hun werk. Maar de ervaring is ook dat 

zodra mensen eenmaal in de groep zijn, dit als zeer waardevol ervaren en er andere dingen 
                                                 
14 Vastengroepen zijn groepen mensen die tijdens de Veertigdagentijd wekelijks bijeen komen om deze tijd 
bewust door te maken.  
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voor opzij zet. Volgens Jean bieden de vastengroepen mogelijkheden om nieuwe SCC’s te 

creëren omdat mensen dan midden in de groepservaring zitten en het daarom makkelijker is 

om ze als groep bijeen te houden.  

 

Niet alleen in de context van vastengroepen maar ook in andere vergaderingen kwam men 

terug op de vraag: Hoe kun je mensen in de SCC’s krijgen. Jean zegt hierover: “In het begin 

valt het wel mee om mensen in de SCC’s te krijgen, de meest enthousiaste mensen melden 

zich dan aan. In de jaren daarna gaat het ook nog wel maar dan wordt het minder en dat is de 

reden dat we blijven nadenken over dit onderwerp. Gelukkig komen er veel nieuwe 

parochianen in St. Monica’s die via de SCC’s mogelijkheden voor gemeenschap zien en zich 

daarom aanmelden. Ook lukt het wel om via kortlopende trajecten mensen binnen te krijgen. ” 

 

De vergaderingen van het kernteam kennen een vaste structuur. Men is gewoon om te 

beginnen met een uitwisseling over het leven van alledag. Pret- en pijnpunten worden door 

een ieder genoemd. Deze worden aan de Heer voorgelegd in het openingsgebed dat volgt op 

de uitwisseling. Eén van de groepsleden heeft het gebed voorbereid en gaat erin voor. Na het 

gebed wordt het evangelie van de komende zondag gelezen. Dezelfde persoon die voorgaat in 

het gebed is ook degene die reflectievragen heeft voorbereid bij de schriftlezing. Hij of zij 

leest de lezing voor, daarna is er een tijdje stilte waarin ieder aan de hand van de 

reflectievragen over de lezing kan nadenken. Na een minuut of vijf krijgt een ieder de 

gelegenheid om iets te zeggen n.a.v. de persoonlijke reflectie. Na deze opening met gebed en 

Schriftreflectie begint men de vergadering met het behandelen de van agendapunten. Aan het 

eind wordt er afgesloten met het hand in hand bidden van het Onze Vader.   

 

3.2.3 De PF’s en hun maandelijkse bijeenkomsten 

 

De Patoral Facilitators (PF’s) vormen de schakel tussen de parochiestaf en de SCC’s. Jean: 

“De PF’s zijn ontzettend belangrijk, zij vertegenwoordigen de parochie in de SCC’s. Van hen 

wordt verwacht dat ze iets doen met hetgeen via de PF vergaderingen tot hen komt. Voor de 

komende ontmoeting staat bijvoorbeeld het thema evaluatie op de planning. Het is de 

bedoeling dat de PF’s ook echt gaan zorgen dat er een evaluatie plaatsvindt volgens een goede 

methode en daartoe krijgen de PF´s een hand-out uitgereikt. De evaluaties zijn belangrijk 

omdat de groep dan naar zichzelf kijkt en kijkt of ze nog beantwoordt aan de criteria van een 
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SCC.” Omdat de PF’s de schakel vormen tussen de parochie en de SCC’s komen ze 

maandelijks bijeen samen met het kernteam om zich te buigen over een bepaald thema. Jean 

heeft mij de agenda’s van de laatste jaren aangereikt, thema’s die aan de orde kwamen zijn:  

 

• Retraites, mogelijkheden en planning  

• Humor in Small Christian Communities 

• Dieper gaan in schrift, avond verzorgd door een specialist van buiten 

• Gebedsmethoden, door een specialist van buiten  

• De rol van de Pastoral Facilitator, door de pastoor  

• Hoe goed evalueren (blijkt een terugkomend thema)   

• Groepsdynamica, door een specialist van buiten  

• Materiaal voor SCC’s; Het visioen van de SCC, door het leiderschapsteam  

• Hoe omgaan met problemen in de SCC, presentatie door specialist van buiten  

 

Naast de maandelijkse bijeenkomsten probeert het kernteam om samen met de PF’s tot een 

jaarlijkse SCC conferentie te komen. Of dit ook daadwerkelijk gebeurt, hangt af van de plek 

waar de conferentie wordt gehouden. Verder gaan de leden van het kernteam jaarlijks op 

retraite met de PF´s. Jean: “We vinden de jaarlijkse retraite erg belangrijk, op de eerste plaats 

vanwege de geloofsverdieping maar ook houden de PF’s daardoor contact met elkaar en 

worden deel van een grotere groep dan alleen de SCC.” Het laatste vindt Jean erg belangrijk, 

PF’s moeten er voor zorgen dat de groep zich niet in zichzelf terugtrekt maar deel blijft 

uitmaken van de bredere parochie.  

 

Om de SCC’s te helpen biedt de parochie ook individuele hulp aan de SCC’s . Zo hebben 

PF’s bijvoorbeeld de mogelijkheid de hulp in te roepen van teambuilders. Jean: “Soms kan het 

nodig zijn dat iemand van buiten de groep er voor een tijdje bijkomt. We hebben wel ervaring 

met groepen waar het niet goed ging met het groepsproces en waar een counselor de groep 

dichter bij elkaar wist te brengen. Iemand van buiten de groep kan een groepslid 

gemakkelijker met zijn eigenschappen confronteren dan een groepslid.” Naast hulp in de 

groep gebeurt het ook wel dat de pastoor door een PF getipt wordt om eens met iemand uit 

een SCC te gaan praten.  
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Tijdens één van mijn observaties tijdens de PF ontmoeting ging het over missie. Dit thema 

kwam voort uit de eerste leiderschapsteamvergadering die ik meemaakte en beschreven heb15. 

Kim Leidde de avond. Jean: “Kim kan mensen heel overtuigend uitdagen zonder al te 

opdringerig te zijn. Kim had voor haar presentatie fr. Pauls visie van de verbale en de actieve 

missie overgenomen. Ze hield in haar verhaal de PF’s voor dat de SCC’s als kleine 

kerkgemeenschappen een boodschap naar buiten hebben. Enerzijds is dit het uitdragen van het 

evangelie in woord door het afleggen van getuigenis, anderzijds moet de daad bij het woord 

gevoegd worden door hulp te geven aan degenen die hulp behoeven. Nadat Kim de avond 

ingeleid had, was het woord aan Tom Schenk, een parochiaan die zich verdiept heeft in de 

sociale leer van de kerk. In zijn verhaal ging hij in op wat de kerk belangrijk acht op sociaal 

gebied en hoe men daar vanuit de SCC concreet invulling aan zou kunnen geven. Lijsten met 

concrete voorstellen werden toegereikt. 

 

Vast onderdeel aan het begin van de PF vergaderingen is een korte uitwisseling met elkaar. 

Men doet dit per tafel omdat uitwisseling met ruim veertig mensen moeilijk gaat. In deze 

uitwisseling praat men over alledaagse dingen: wat houdt me bezig, blijde dingen, zorgen, etc. 

Na deze uitwisseling worden een aantal PF´s naar voren geroepen om de avond te openen met 

een reflectie. Het evangelie van de komende zondag wordt gelezen en daarna is er korte stilte 

voor reflectie. Daarna geven de PF’s die daarvoor gevraagd zijn hun reflectie op het evangelie 

aan de hand van de reflectievragen. De opening wordt afgesloten met een openingsgebed. 

Hierna begint men met het programma. De avond wordt afgesloten met het bidden van het 

Onze Vader.  

 

3.2.4 Bevindingen: Structuur van de SCC’s 

 

In dit deel van het onderzoek ben ik ingegaan op de structuur van Small Church Communities 

in de St. Monica parochie. We hebben gezien dat de parochie 39 SCC’s telt en dat in deze 

SCC’s zo’n 390 mensen vertegenwoordigd zijn.  Als coördinator voor SCC’s is in deze 

parochie een halftime pastoraalwerkster aangesteld. Als coördinator functioneert zij als 

schakel tussen de pastoor en de SCC’s, maakt ze de planningen voor bijeenkomsten en houdt 

ze de SCC administratie bij. De coördinator is verantwoordelijk voor het bewaken van het 

SCC visioen en het functioneren van de SCC’s. Samen met het leiderschapsteam, waarin 

                                                 
15 Zie onder leiderschapsteam, 



 
StuCom 0214a                                                                         www.stucom.nl     25. 
 

 

naast de coördinator de pastoor en een vrijwilliger vertegenwoordigd zijn, wordt de koers 

voor de Small Chrisitian Communities in deze parochie uitgezet. De pastoor als 

eindverantwoordelijke wordt in het leiderschapsteam op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen rond SCC’s.  Naast het coördinerende werk is de coördinator voorzitter van 

het kernteam. Het kernteam kan ik het best beschrijven als het uitvoerende orgaan voor de 

SCC’s. In het kernteam zijn parochianen vertegenwoordigd die ruime ervaringen hebben in 

SCC’s en elk kernteamlid heeft een eigen portefeuille binnen het team. Het kernteam is 

verantwoordelijk voor: de continuïteit van de SCC’s in de parochie, het opleiden van 

Pastoraal Facilitators, de input geven aan de SCC’s via de PF’s en het promoten van SCC’s 

binnen en buiten de parochie. De Pastoraal Facilitators zijn de schakel tussen de parochie en 

de SCC’s. Maandelijks komen de PF’s bijeen voor een ontmoeting. Via deze ontmoetingen 

wordt er door het kernteam input gegeven aan de SCC’s door thema’s aan de orde te stellen. 

De PF als schakel tussen de SCC en de parochie brengt de informatie terug in de groep en 

draagt er zorg voor dat de groep iets doet met de input. In de bijeenkomsten van zowel het 

leiderschapsteam, het kernteam als de PF bijeenkomsten wordt dezelfde 

schriftreflectiemethode toegepast als in de SCC´s. Uit de waarnemingen bleek het niet altijd 

gemakkelijk te zijn nieuwe mensen in SCC’s te krijgen. Volgens Jean lukt dit wel door 

mensen via kortlopende trajecten binnen te halen. Tot slot zagen we dat er tijdens alle 

bijeenkomsten rond SCC’s tijd werd vrij gemaakt voor schriftreflectie en gebed.  

 

 

 

3.3 Waarneming in de Small Church Communities 

 

Gedurende mijn verblijf in de St. Monica parochie heb ik drie Small Church Communities 

mogen volgen in hun bijeenkomsten. Als participerend observant heb ik deelgenomen aan hun 

groepsbijeenkomsten. De keuze voor participerende observatie houdt in dat ik als deelnemer 

aanwezig ben in de groepsbijeenkomsten. De keuze voor deze onderzoeksmethode kent voor- 

en nadelen, welke ik geschetst heb in de methode beschrijving. 

 

Als het goed zou zijn, zouden alle groepen dezelfde structuur in hun bijeenkomsten moeten 

hebben, want ze werken immers met dezelfde methode. Toch bleek elke groep een eigen 

gezicht te hebben en ook een andere methode te gebruiken. Ik wil hieronder eerst ingaan op 
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het gemeenschappelijke van de door mij gevolgde groepen, daarna ga ik per groep in op het 

eigene van elke groep. De reguliere bijeenkomsten van de Small Church Communities die ik 

gevolgd heb, vonden eens per twee weken plaats16. De nieuw gestarte groepen komen 

wekelijks samen omdat er juist in de begintijd gewerkt moet worden aan de groepsopbouw. 

Zo kwam ook de nieuw gestarte groep, waaraan ik deelnam, gedurende de eerste zes weken 

wekelijks samen.  

 

De locatie van samenkomst is de woning van een van de groepsleden. Aan het begin van het 

jaar wordt er door de PF een tijdsplanning en een locatieplanning gemaakt. Hierbij houdt de 

PF rekening met de voorkeuren van de leden. De gastheer of gastvrouw van de avond 

ontvangt zijn of haar SCC leden met hapjes en drankjes. Altijd had de gastheer of gastvrouw 

gezorgd dat er voldoende stoelen voor de leden van de SCC klaar stonden. De bijeenkomsten 

die ik meemaakte waren altijd in de huiskamer van de gastheer of gastvrouw. Meestal brandde 

er ook een kaars in het midden van de groep. 

 

Een uitzondering op de locatie van samenkomst was de locatie van de startende groep in de 

eerste zes weken. De startende groepen komen in de St. Monica parochie samen in een van de 

ontmoetingsruimtes van de parochie. Men doet dit omdat de leden van de juist gevormde 

SCC’s elkaar nog niet kennen. De bijeenkomsten van de eerste zes weken zijn bedoeld om de 

groep op te bouwen en de leden aan elkaar te laten wennen. In de eerste zes weken kent de 

groep ook nog geen eigen PF. In de St. Monica parochie heeft men ervoor gekozen om één 

van de leden van het SCC kernteam de eerste zes weken te laten faciliteren en de avonden 

voor te laten zitten. Onze groep verzamelde zich in de eerste zes weken in de dagkapel van de 

parochie.  

 

Afhankelijk van de gewoonte van de groep was er voorafgaand of na afloop van de 

bijeenkomst een sociaal moment. In de SCC’s waaraan ik deelnam verschilde dat. Eén groep 

begon met hapjes, drankjes en sociale praat en de andere groep eindigde ermee.  

                                                 
16 De meeste Small Christian Communities in St. Monica maar ook in andere parochies die ik bezocht heb 
ontmoeten eens per twee weken. Volgens PF’s en verantwoordelijken uit de parochies is dit het meest haalbaar. 
Wekelijks blijkt een te grote belasting voor de drukke Amerikanen en maandelijks is te weinig om de groep 
bijeen te houden.  



 
StuCom 0214a                                                                         www.stucom.nl     27. 
 

 

Nadat de leden van de Small Christian Community zich verzameld hadden in het huis van de 

gastheer of gastvrouw en al dan niet een sociaal moment hadden gehad, zocht iedereen een 

voor hem of haar gemakkelijke plaats in de kring.  

 

3.3.1 De focus op drie Small Church Communities 

 

Nadat ik ben ingegaan op het gemeenschappelijke van de groepen, is de focus nu op drie 

verschillende groepen. Dit zijn de drie Small Communities die ik gedurende mijn verblijf 

gevolgd heb in hun bijeenkomsten. Elke groep heeft een eigen gezicht en een eigen 

geschiedenis. Omdat het binnen deze studie onmogelijk is om alle bijeenkomsten te verslaan 

heb ik een keuze gemaakt voor een aantal bijeenkomsten. Met deze keuze hoop ik een goede 

en zo breed mogelijke inkijk te geven in deze SCC’s. De bijeenkomsten die ik hier aanhaal 

zijn een afspiegeling van andere bijeenkomsten.  

 

Voordat we inhoudelijk ingaan op de bijeenkomsten van deze drie SCC’s kijken we eerst naar 

de gemiddelde leeftijd, het geslacht, de opleiding en of de deelnemer parochievrijwilliger is. 

De gegevens over leeftijd en geslacht dienen ervoor u een beeld van de samenstelling van 

deze SCC’s te geven. De vraag naar de hoogst genoten opleiding stel ik naar aanleiding van 

de gesprekken die ik had. Ik kreeg de indruk dat veel SCC leden een hogere opleiding hadden 

genoten. De vraag of de deelnemer een parochievrijwilliger is, stel ik naar aanleiding van 

Beranard Lee’s onderzoek17. Hij concludeert in zijn onderzoek namelijk dat SCC leden 

actiever zijn in de parochie dan parochianen die niet in een SCC vertegenwoordigd zijn.  

 

Groep 1 

Deze groep is een nieuwe groep. Door de parochie zijn de mensen op basis van voorkeur voor 

een avond bijeen gebracht.  De groep waarmee we begonnen bestond uit negen mensen. 

Nadat er al in de eerste weken drie mensen afhaakten, bleven er zes mensen over. De 

gemiddelde leeftijd van deze groep was 56 jaar, de oudste deelnemer was 67 en de jongste 38. 

De groep bestaat uit 4 vrouwen en twee mannen. Alle leden van deze groepen hebben een 

Master degree. Vier van de zes leden zijn actief als parochievrijwilliger.  

 

                                                 
17 Bernard J. Lee, S.M, The Catholic Expierience of Small Christian Communities, Paulist Press, New York/ 
Mahwah, N.J., 2000  
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Voor de eerste ontmoeting verzamelden we ons in de dagkapel van de kerk. Kort na zevenen 

in de avond begonnen de nieuwe deelnemers binnen te stromen. De meeste deelnemers 

kenden elkaar nog niet, hoewel voor sommigen een aantal gezichten wel bekend voorkwam.  

Na binnenkomst en verwelkoming door Barb (één van de kernteamleden die de eerste zes 

weken als PF en avondvoorzitter optreedt) kregen wij het boek Come as you are uitgereikt. 

Come as you are is het boek waarmee alle groepen in St. Monica starten. Daarna werd aan 

ons gevraagd waarom we ons opgegeven hadden voor een SCC. “Welke motivatie heb jij om 

in een SCC te gaan?” Hier volgen de motivaties die werden gegeven: 

 

• Ik wilde meer verbonden zijn met de parochie. 

• Als echtpaar willen we samen iets doen in de parochie. 

• Een bijbelcursus was voor mij een eerste aanzet om me in het geloof te 

verdiepen. Ik vond het erg prettig om met mensen over geloof en bijbel te 

praten. De pastoor raadde mij aan dit te continueren in een SCC. 

• Ik was al in een SCC in mijn vorige parochie, die ervaring was zo goed dat ik 

het ook na mijn verhuizing hier weer oppak.  

• Om spiritueel gevoed te worden en diepere gesprekken te voeren. 

• Ik wilde nieuwe mensen leren kennen naast mijn huisgenoten en werkkring, 

tevens wilde ik me meer in het geloof verdiepen.  

 

Na deze intro startte Barb een tape met een rollenspel waardoor ons de opzet van Come as you 

are duidelijk werd. Na het beluisteren van de tape lag de nadruk vooral op kennismaking, 

reflectie en het duidelijk stellen van de verwachtingen van de groepsleden. Aan de hand van 

opdrachten uit Come as you are werd er verder kennis gemaakt. Na afloop van het 

programma voor deze avond was er gebed, hand in hand werden er intenties uitgesproken, het 

gebed werd afgesloten met het Onze Vader. Napratend aan het eind van de bijeenkomst had 

iedereen al het gevoel elkaar beter te kennen.  

 

De weken daarna hadden we onze wekelijkse ontmoetingen in de dagkapel van de kerk. 

Tijdens elke ontmoeting werd er een hoofdstuk uit Come as you are behandeld. De nadruk lag 

de eerste weken, net als in de eerste week, op het binden van de groep door het meedelen van 

het eigen leven. Ook was er aandacht voor zelfreflectie, jezelf leren kennen, je familie leren 

kennen, terugkijken naar je jeugd. Mij viel op dat we tijdens deze weken naar elkaar toe 
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groeiden en elkaar gingen accepteren zoals we waren. Een persoonlijke ervaring had ik 

bijvoorbeeld met een echtpaar, dat ik nogal vreemd vond. Na het horen van de verhalen van 

deze mensen ging ik ze heel anders zien. Beiden vertelden over hun jeugd, hoe ze elkaar 

gevonden hadden en hoe gelukkig ze met elkaar waren. Na deze verhalen aanhoord te hebben 

ging ik deze mensen in een heel nieuw perspectief zien en ook accepteren zoals ze waren.  

 

Tijdens één van de bijeenkomsten werden we gevraagd om een gebeurtenis uit onze jeugd te 

noemen. Door dit te doen riepen we onze jeugd in herinnering, reflecteerden we op ons eigen 

leven. Omdat de leeftijden en de nationaliteiten in de groep verschilden, kwamen er heel 

verschillende verhalen. Jerry, een man van in de zestig herinnert zich het einde van de tweede 

wereldoorlog. Samen met zijn ouders ging hij in Chicago de straat op om de vrijheid te 

vieren. Deze gebeurtenis maakte een onuitwisbare indruk in zijn leven. Aan de hand van zijn 

verhaal spraken we door over de kostbaarheid van vrijheid. Een ander verhaal was het verhaal 

van Theresa die als kind door haar lievelingspaard geslagen werd, een grote hoefafdruk stond 

op haar lichaam. Ze vertelde het niet tegen haar ouders uit angst dat het paard weg zou 

moeten. Om haar paard te straffen ging ze de volgende ochtend vroeg uit bed, zadelde het 

paard op en ging een halve dag rijden zonder stops te maken. Het paard zou weten wat het 

gedaan had. Dit verhaal was Theresa voor haar hele leven bijgebleven, omdat het voor haar de 

eerste grote zelfstandige beslissing was. Ze zegt hierover: “Ik vond het zo knap van mezelf 

dat ik dit gedaan had”.  

 

Een andere opdracht die we in kleine groepjes deden was gericht op luisteren en observeren. 

In groepjes van drie vertelden we elkaar beurtelings een willekeurig verhaal. Terwijl de één 

vertelde, luisterde de ander en observeerde de derde deelnemer wat er gaande was. Aan het 

eind van het verhaal gaf de luisteraar aan de verteller terug wat hij verteld had. De observator 

vertelde wat hij waargenomen had aan verbale en non-verbale communicatie. We verbaasden 

ons erover hoe belangrijk de non-verbale communicatie was. Een knik op z’n tijd, een lach of 

een ernstig gezicht bepaalt voor een groot deel hoe een gesprek ervaren wordt. Door de 

voorafgaande inleiding door de PF en door praktische oefening leerden we een aantal 

belangrijke gesprekstechnieken. 

 

De zesde bijeenkomst kwamen Trina en fr. Paul namens het leiderschapsteam onze groep 

bezoeken. Deze bijeenkomst was niet in de dagkapel maar in Barbs huis. Voor Barb was dit 
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ook meteen de laatste bijeenkomst van deze groep waar zij als PF bij zou zijn. Hierna moest 

de nieuwe groep het zelf doen. Trina en fr. Paul luisterden naar onze eerste ervaringen als 

groep. Op dit gesprek volgde de vraag of wij als SCC verder wilden en na een rondje bleek 

dat alle aanwezigen dit wel wilden. Van ons werd daarom gevraagd om de komende weken na 

te denken en te bidden over wie de PF zou kunnen worden. Fr. Paul vertelde ons de 

eigenschappen waaraan een PF moest voldoen. Het moest volgens hem iemand zijn die kan 

luisteren naar anderen en zijn of haar taak serieus neemt. Bovendien moet de persoon het zelf 

willen en er genoeg tijd voor hebben. De vraag aan ons was om in de komende weken twee 

mensen voor te dragen voor de PF functie. Trina vertelde vervolgens over de training van de 

PF´s. Aan het begin van hun carrière ontvangen de PF´s een intensieve training van twee 

dagen en daarop volgt het bijwonen van de reguliere PF ontmoetingen. Tot slot werd de 

suggestie gedaan om na Come as you are, Pray as you are te gebruiken voor de 

bijeenkomsten. Daarna kan de SCC overgaan op de reguliere ontmoetingen met het verbinden 

van schrift en leven, schriftreflectie en gebed. 

 

Omdat de groep snel kleiner werd en tenslotte nog maar uit zes leden bestond, kwamen we als 

groep voor de vraag te staan: Hoe nu verder? Een groep van zes mensen is te kwetsbaar. Als 

er toevallig twee mensen niet kunnen, is men met te weinig mensen. In St. Monica’s heeft 

men de gewoonte om wanneer een groep te klein wordt, men deze probeert te combineren met 

een andere groep die ook te klein is geworden. Helaas voor deze groep waren op dit moment 

alle groepen op sterkte en waren er daarom geen combinatiemogelijkheden. Er werd besloten 

dat de leden van de groep medeparochianen zouden benaderen om de groep te versterken. Het 

streven was een minimumaantal van acht personen.  

 

Groep 2 

Deze groep is 7 jaar bijeen en bestaat uit 11 leden. De gemiddelde leeftijd is 42 jaar, de oudste 

deelnemer is 60 jaar en de jongste deelnemer is 37 jaar oud. De groep telt 7 vrouwen en 4 

mannen. De hoogst genoten opleiding van de leden is: 1 doctor, 5 personen met een Master, 5 

personen met een Bachelor. Van de 11 deelnemers aan deze groep werken er 10 als 

parochievrijwilliger.  

 

Voor mijn eerste ontmoeting met deze groep werd ik opgehaald door Mary Pad en Chris. 

Tijdens de rit naar de plek van samenkomst vertelden Mary Pad, de PF van deze groep, en 
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Chris haar man, over hun goede ervaring in de SCC. “Voor de SCC avonden moeten andere 

bijeenkomsten wijken”, aldus Mary Pad. Aangekomen in het huis van Gerry werd ik tijdens 

het nuttigen van snacks voorgesteld aan de groepsleden. Ik was verbaasd over de diversiteit 

aan leeftijden in deze groep. Nadat ik hier iets over opmerkte, vertelde Janien dat ze dit als 

een groot voordeel zag: “Dave en ik hebben kleine kinderen en met hen maken we 

verschillende fasen door. Voor anderen in de groep ligt de tijd dat ze kleine kinderen hadden 

al lang achter ze en zij vertellen ons over dezelfde fasen die ook zij meegemaakt hebben. Dit 

helpt ons soms deze turbulente fasen te relativeren.” Annie mengt zich in het gesprek: “Voor 

mij als oudere geldt dat ik jong wordt gehouden door de verhalen die we hier horen. 

Bovendien blijf ik bij de tijd, zodat ik mij kan verplaatsen in onze kinderen die met hun 

kinderen tegen dezelfde dingen aanlopen als onze SCC vrienden.”  Nick is het maar ten dele 

met Dave en Annie eens en hij zegt hierover: “Hoewel het goed is dat er mensen van 

verschillende leeftijden in de groep zitten, is het volgens mij ook goed dat de groepsleden 

enige herkenning bij elkaar vinden. Dit voorkomt ook dat er subgroepjes binnen de groep 

ontstaan.” De rest van onze eerste ontmoeting stond in het teken van kennismaking. Mary Pad 

vertelde over de werkmethode van hun SCC: “Wij gebruiken maar zelden de zondagse 

schriftlezingen, meestal lezen we samen een boek.” Op dat moment las men een boek met 

uitspraken van paus Johannes Paulus II. Verschillende uitspraken van hem waren op thema in 

hoofdstukken bij elkaar gezet. Elke week werden er één of twee thema’s behandeld. Ter 

afsluiting van deze bijeenkomst was er evenals voor de ontmoeting een hapje en een drankje.  

 

In een tweede ontmoeting met deze groep, gingen we aan het werk met het genoemde boek. 

Voorafgaand aan de reflectie op het boek werd er eerst gebeden. Elke deelnemer gaf zijn of 

haar intenties op. Mary Pad vertelt dat er door alle leden van de groep de hele week voor deze 

intenties gebeden wordt. Deze opmerking van Mary Pad verklaart meteen waarom de intenties 

door de meeste mensen in de groep worden opgeschreven. Na het opgeven van de intenties 

worden in een geïmproviseerd gebed alle gebeden aan de Heer voorgelegd. Er wordt 

afgesloten met het Gebed des Heren.  

 

Alle deelnemers hadden voor deze SCC bijeenkomst de opgegeven tekst gelezen. In de 

bijeenkomst kreeg ieder het woord om te vertellen wat hem of haar geraakt had in de tekst. Zo 

spraken we bijvoorbeeld een avond over de sociale leer van de kerk. Veel mensen waren 

geraakt door de vaak stichtende en liefdevolle uitspraken van JP II over dit onderwerp. Een 
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andere avond ging over de eucharistie. De tekst bood hier aanleiding voor een gesprek dat 

verschillende aspecten van de eucharistie belichtte. Zo werd bijvoorbeeld gesproken over het 

gemeenschapskarakter van de eucharistie en de gesteldheid die nodig is om te communie te 

gaan. Ook werd er in deze context gesproken over de priester als bedienaar van de eucharistie 

en het priestertekort dat men nu ook in de VS begint te voelen. Het werd echt een 

avondvullend gesprek. Na het gesprek werd er door de avondleider afgesloten met gebed.  

 

Na het boek van paus Johannes Paulus werd de bundel “Devotional classics” met spirituele 

teksten, uit de kerkelijke traditie gelezen18. Telkens werd er voorafgaand aan de SCC 

ontmoeting een hoofdstuk uit dit boek gelezen. Aan de hand van reflectievragen, die aan het 

eind van elk hoofdstuk opgenomen zijn. werd op de tekst gereflecteerd. Tijdens mijn 

aanwezigheid werden er onder andere spirituele teksten gelezen van C.S. Lewis en Franciscus 

van Sales. Het aardige van het lezen van dit boek was de spirituele breedte die het besloeg. 

Bepaalde mensen voelden zich bijvoorbeeld erg thuis bij de tekst van Lewis en anderen 

herkenden er zich helemaal niet in.  

 

De structuur van de avonden was in grote lijnen zoals tijdens de eerste ontmoeting. Men 

begon de avond informeel met een hapje en een drankje. Aansluitend werd er met elkaar 

gepraat over het dagelijks leven. “Wat houdt jou bezig op dit moment?”, was daarbij de 

centrale vraag. Meestal werd er aansluitend door de deelnemers aan de hand van deze korte 

levensreflectie een voorbede geformuleerd. Na deze reflectie en voorbeden werden de 

gebeden door de avondvoorzitter, gastheer of gastvrouw voorgelegd aan de Heer waarna er 

een Onze Vader gebeden werd. Na het gebed begon men met de behandeling van het 

betreffende hoofdstuk uit het boek. De gastheer of gastvrouw leidde de avond en hij of zij zag 

erop toe dat iedereen aan het woord kwam. Opvallend was hoe goed sommige gastheren of 

gastvrouwen inzagen of men uitgesproken was over een thema. Soms hadden groepsleden de 

neiging om door te gaan met een volgende reflectievraag terwijl er nog iemand iets te zeggen 

had. Meteen werd er dan door de Gastheer of gastvrouw aan de rem getrokken.  

 

Naast de reguliere SCC bijeenkomsten kwam deze groep ook regelmatig bij elkaar voor 

sociaal contact. Soms ontmoetten de mannen en vrouwen elkaar apart, soms ontmoette men 

                                                 
18 Devotional classics, Edited by R.J. Foster, J.B. Smith, Harper, San Francisco, 1993. 
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elkaar samen. Tijdens mijn verblijf heb ik een ontmoeting meegemaakt, waarbij we een 

football game bekeken, bier dronken en praatten. .  

 

Groep 3  

Deze groep is 13 jaar bijeen en bestaat uit 11 personen. De gemiddelde leeftijd van de 

deelnemers is 57 jaar oud, de oudste deelnemer is 75 jaar oud en de jongste 43 jaar oud. In 

deze SCC zitten 6 vrouwen en 5 mannen. De hoogst genoten opleiding van de leden is: 5 

personen een Master, 4 een Bachelor en 2 High School. Van deze leden werken er 8 als 

parochievrijwilliger. Daarnaast zeggen twee leden af en toe iets te doen.  

 

Tijdens de eerste ontmoeting kwamen we bijeen in het huis van Peter en Barb, het oudste 

koppel van deze SCC. Nadat ik mezelf voorgesteld had aan de groep vertelde Paul, de PF,  

iets over de geschiedenis van de groep: “In de 13 jaar dat we als groep bijeen zijn, hebben we 

samen veel doorgemaakt. Vier jaar geleden kreeg Julie, één van onze groepsleden, een 

ongeneeslijke vorm kanker. Tijdens haar ziekteproces stonden wij de familie bij door het 

dagelijks van school halen van hun jongste dertienjarige dochter, door hulp in de huishouding 

en door de tuin bij te houden. Zolang het kon, bleef Julie aan de SCC ontmoetingen 

deelnemen. Toen Julie verslechterde was er beurtelings een SCC lid bij Julie om haar bij te 

staan en de familie te ontlasten. Julie was al in de terminale fase toen op een middag het 

bericht kwam dat Hans, haar echtgenoot, een zwaar auto-ongeluk had gehad. Dit was een 

enorme klap voor Julie, de familie en voor ons die ook nauw betrokken waren bij het proces. 

Barb was degene die op dat moment bij Julie was. Samen met Julie, de familieleden en haar 

dochter hebben ze gebeden. Kort daarna kwam Peter, Barb’s man, om met de dochter naar het 

ziekenhuis te gaan. Bij aankomst bleek Hans al te zijn overleden. Het was een enorme klap: 

terwijl we op Julie’s overlijden zaten te wachten, overleed Hans, zomaar plotseling door een 

ongeval. In de dagen die volgden hebben we heel veel kunnen doen voor de familie. De hulp 

liep uiteen van het bijstaan van Julie en haar kinderen door te luisteren naar hun verhalen tot 

het regelen van praktische zaken rond de begrafenis. Omdat Julie niet bij de begrafenis kon 

zijn hebben wij in overleg met haar en fr. Paul een afscheidsliturgie in Julie’s huis geregeld. 

Het duurde nog slechts drie weken voordat ook Julie overleed. Ook bij haar overlijden waren 

we weer nauw betrokken. Eén van de familieleden vertelde me na de begrafenis hoe 

belangrijk de SCC-vrienden voor Hans en Julie waren. Hans en Julie zagen ons als familie en 

zo zien wij elkaar ook.” Door Pauls verhaal werden er veel emoties naar boven gehaald. Na 
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een korte stilte vraag ik naar de betekenis van deze overlijdens voor de groep. Paul zegt 

hierover: “Het heeft ons als groep naar elkaar toe doen groeien, de groep is nog belangrijker 

geworden voor ons.” Paul krijgt bijval van de anderen die het hiermee eens zijn. Na het hele 

proces heeft de groep hulp gehad van een professionele rouwverwerker. Deze man kwam 

gedurende vier ontmoetingen van de groep met hen over het hele proces praten.  

 

Jennifer vertelt dat de SCC vooral spiritueel erg belangrijk voor haar is. Door de SCC is ze de 

bijbel gaan gebruiken, eerst voor de bijeenkomsten maar nu ook in het dagelijks leven. Ze 

zegt hierover: “Door de Small Christian Community ben ik met de bijbel in aanraking 

gekomen. Hoewel we vaste kerkgangers zijn, waren we er van huis uit niet mee opgevoed.” 

Barb heeft een ervaring waarmee ze wil schetsen hoe hulpvol de groep is. “Vorig jaar moest 

ik naar het ziekenhuis voor een operatie. Op een dag kreeg ik een korte termijn oproep. 

Omdat wij juist in die week zouden verhuizen, dacht ik dat het ziekenhuis – hoewel het urgent 

was- maar even moest wachten. Ik moest toch immers bij die verhuizing zijn. Toen ik ’s-

avonds in de SCC hierover vertelde boden ze spontaan aan om bij de verhuizing te zijn zodat 

ik naar het ziekenhuis kon. En zo is het ook gebeurd en ik kon herstellen in ons nieuwe 

appartement. Peter had samen met de vrienden van de SCC de hele verhuizing geregeld”.  

 

Verder vertelden alle groepsleden iets over hun huwelijk (ze zijn allemaal getrouwd) en over 

hun familie. Deze introductie was echt voor mij bedoeld, want in de groep wist men deze 

dingen van elkaar. Omdat mijn introductie zoveel tijd innam, bleef er geen tijd over om het 

evangelie van de komende zondag te lezen en daarop te reflecteren. De groep besloot daarom 

om alleen de tekst te lezen en daarna een moment stilte te houden. Als gebruikelijk werd er 

aan het eind een slotgebed gebeden. Ieder geeft zijn of haar intenties en er wordt afgesloten 

met het Onze Vader.  

 

De volgende bijeenkomst werd als gewoonlijk geopend met een drankje en een hapje. Na dit 

sociale moment was er een geïmproviseerd openingsgebed. Na het gebed werd er 

gereflecteerd op het evangelie van de drieëndertigste zondag in het A jaar, Matteüs 25: 14-30: 

 

Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en 
hun zijn bezit toevertrouwde. En de een gaf hij vijf talenten, een ander twee, een derde 
één, een ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde buitenslands.Terstond ging hij, die 
de vijf talenten ontvangen had, op weg, en hij deed er zaken mede en verdiende er vijf 
bij. Evenzo verdiende hij, die de twee talenten had, er twee bij. Maar hij, die het ene 
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talent ontvangen had, ging heen en groef een gat in de grond en verborg het geld van 
zijn heer. En na lange tijd kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. 
En die de vijf talenten ontvangen had, trad toe en bracht nog vijf talenten bovendien, 
zeggende: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd: zie, ik heb er vijf talenten bij 
verdiend. Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over 
weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw 
heer. Die met de twee talenten trad ook toe en zeide: Heer, twee talenten hebt gij mij 
toevertrouwd; zie, ik heb er twee talenten bij verdiend.Zijn heer zeide tot hem: Wèl 
gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel 
zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.Nu kwam ook hij, die het ene talent 
ontvangen had, en zeide: Heer, ik wist van u, dat gij een hard mens zijt, die maait, 
waar gij niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen, waar gij niet hebt 
uitgestrooid. En ik was bevreesd en ben heengegaan en heb uw talent in de grond 
verborgen; hier hebt gij het uwe. En zijn heer antwoordde en zeide tot hem: Gij 
slechte en luie slaaf, wist gij, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van 
plaatsen, waar ik niet heb uitgestrooid? Dan hadt gij mijn geld aan de bankiers 
moeten geven en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. 
Neemt hem dan het talent af en geeft het aan hem, die de tien talenten heeft. Want aan 
een ieder, die heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet 
heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. En werpt de onnutte slaaf uit in de 
buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 

 
We deden de reflectie aan de hand van vier reflectievragen bij het zondagevangelie die 

wekelijks in het parochieblad staan. Net zoals preken verschillen van kwaliteit, zo verschillen 

de reflectievragen ook per week. Het heeft mede te maken met degene die de reflectievragen 

maakt. In St. Monica gebeurt dit door een team, medewerkers en parochianen. 

 

De reflectievragen voor deze week zijn: 

 

1. Wat zijn de belangrijkste geschenken die jij van God hebt gekregen? 

2. Geef één of twee voorbeelden hoe jij dankbaar bent voor de gaven die je mocht 

ontvangen.  

3. Als je leven vandaag zou eindigen, wat uit je leven zou jij dan aan God willen laten 

zien? 

4. Voor welke gaven zou ik meer dankbaar mogen zijn? Hoe zou ik dat kunnen doen, 

deze komende week? 

 

Voor de reflectie koos ieder twee van de vier vragen. Eerst werd de tekst door Julia, de 

avondvoorzitter en gastvrouw voorgelezen en daarna was er een stilte van ruim tien minuten. 

In deze tijd kon ieder voor zichzelf nadenken over dit evangelie en het toepassen op het eigen 

leven aan de hand van de reflectievragen. Na deze tijd van stille reflectie nam Julia het woord. 
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Ze vroeg aan Peter die naast haar zat om zijn reflecties te delen. Peter had schijnbaar gekozen 

voor vraag 1: Hij is het meest dankbaar voor zijn kinderen. Hij zei hierover: “Dagelijks dank 

ik God voor hen en voor wat ze bereikt hebben.” Meteen erachteraan zei hij, ingaande op 

vraag 4: “Ik zou nog meer dankbaar moeten zijn voor de kinderen. Graag zou ik meer tijd met 

ze willen doorbrengen maar dat is moeilijk omdat ze in Peru wonen. Voor de komende week 

wil ik ze opbellen en zeggen dat ik dankbaar ben dat zij mijn kinderen zijn…” Na Peter is het 

woord aan Susan. Susan ging in haar reflectie in op vraag 1 en 2: “Ik ben dankbaar dat ik 

naast mijn werk in staat ben om te werken aan een tweede Master die ik nu bijna heb 

afgerond, … Als dank wil ik straks mijn talenten inzetten in het sociale werk, waar ik nu voor 

opgeleid word.”  

 

De ronde werd voortgezet en iedereen kreeg de kans om zijn of haar reflectie te delen. Zoals 

de twee voorbeelden laten zien lopen de reflecties erg uiteen. Na afloop van “het rondje” werd 

er nog verder gepraat over de lezing. Iemand oppert dat Amerikanen misschien wel teveel met 

hun talenten woekeren: “Wanneer is het genoeg en nemen we wel tijd om dankbaar te zijn?” 

Julie zegt dat de talenten misschien anders aangewend moeten worden, instemmend knikte 

iedereen. Het was tijd om af te sluiten met gebed. Hand in hand staande in een kring worden 

door iedereen intenties genoemd. Julie vraagt aan het eind van de ronde de Heer deze gebeden 

te verhoren en er wordt afgesloten met het Onze Vader.  

 

Tot mijn verbazing schakelde deze SCC na twee ontmoetingen met schriftreflectie over op het 

lezen van een boek over St. Franciscus. Telkens werd een hoofdstuk met opgenomen 

reflectievragen genomen als uitgangspunt voor de reflectie. De verdere structuur van de 

avonden was hetzelfde als de bovengenoemde bijeenkomst. 

 

Het is gebruikelijk dat de SCC’s jaarlijks als groep een retraite bijwonen. Met deze groep 

mocht ik een weekendretraite meemaken. Voor deze retraite verzamelden we ons in een 

zusterklooster buiten de stad. De retraite waar deze groep deze keer voor gekozen had was 

een zogenaamde enneagramretraite. Aan de hand van het enneagram werden karakters van 

mensen ingedeeld in bepaalde karaktergroepen. Door kennis te maken met de indeling 

volgens het enneagram kan men mensen beter verstaan, kan men karakters meer relativeren 

en zo de ander meer in de waarde laten. De retraite heeft zo de bedoeling bij te dragen aan een 
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verdere versterking van de groep. Tussen de zittingen door werden de maaltijden genoten en 

werd er samen gewandeld.  

 

Als caritatief project zamelde deze SCC voor de kerstdagen geld in voor een familie waarvan 

heel recent het huis was afgebrand. Van een lange lijst kon ieder een aantal dingen voor zijn 

of haar rekening nemen. Toen we ons verzamelden om de spullen naar het ziekenhuis te 

brengen, waar de behoevende familie het op zou halen, bleek dat we aan alle behoeften van 

het lijstje hadden voldaan.  

 

3.3.2 Nader onderzoek naar gebruik van de methode 

 

Tijdens de observaties in de door mij gevolgde groepen bleek dat er weinig met de zondagse 

lezingen en reflectievragen werd gewerkt. Zoals we gezien hebben, deed alleen groep 3 een 

keer een schriftreflectie maar schakelde daarna ook over op het gezamenlijk lezen van een 

boek. Groep 2 vertelde nooit de schriftlezingen te gebruiken. Deze waarneming wekte mijn 

verbazing, temeer omdat het kernteam de PF’s voorhoudt om wel de schriftlezingen en de 

reflectievragen te gebruiken. Omdat ik slechts in drie groepen participeerde kwam de vraag 

op of andere groepen zich wel aan de voorgegeven methode hielden. Na overleg met Jean heb 

ik besloten om een via een kleine enquête onder de PF’s in kaart te brengen hoeveel SCC’s er 

met de lezingen en de reflectievragen werken. Van de 35 vragenlijsten (vier nieuwe groepen 

zijn nog met het introductieprogramma bezig en hebben daarom niet aan deze enquête 

meegedaan) zijn er 20 ingevuld teruggekomen. Aan de hand van de volgende vraag kwam ik 

tot de onderstaande resultaten:  

 

Geef aan hoe vaak uw SCC de zondagse schriftlezingen als basis gebruikt voor reflectie en 

gesprek tijdens de bijeenkomsten van de SCC? 

 

 Antwoord      Aantal   % 

 

○ Nooit       2   10 

○ Ongeveer 25 % van onze bijeenkomsten  3   15 

○ Ongeveer 50 % van onze bijeenkomsten  4   20 

○ Ongeveer 75% van onze bijeenkomsten  6   30 
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○ Altijd        5   25 

 

Uit deze resultaten blijkt dat de door mij gevolgde groepen niet helemaal op zichzelf staan. 

Toch zien we aan de andere kant dat meer dan de helft van de groepen in tenminste 75% van 

hun ontmoetingen de schriftlezingen gebruikt als basis voor reflectie en gesprek. Uit 

gesprekken met PF’s bleek dat men na enkele jaren de schrift als basis gebruikt te hebben iets 

anders wil ter afwisseling. Vaak neemt men primaire teksten of bloemlezingen van spirituele 

schrijvers. Van een paar PF’s heb ik gehoord dat men soms kerkelijke documenten als basis 

van de ontmoeting neemt. 

 

3.3.3 Bevindingen: Observatie in communities 

 

Drie verschillende groepen heb ik gedurende mijn verblijf gevolgd: een nieuwe groep, een 

groep die 7 jaar bijeen is en een groep die al 13 jaar bijeen is. Tijdens het onderzoek bleek 

elke groep een eigen gezicht te hebben. Ik zie drie redenen voor de verschillen in de groepen: 

1. De samenstelling van de groep. Het maakt veel uit hoe oud de leden van de groep zijn, 

welke scholingsachtergrond en welke interesses men heeft. 2. Werkt men volgens de door 

Baronowski beoogde methode? Groepen die dit niet altijd doen ontwikkelen een andere eigen 

spiritualiteit. 3. De historie van de groep. Het maakt nogal uit wat een groep samen heeft 

meegemaakt. Door overlijden en ziekte van groepsleden gebeurt er iets met de groep.  

 

De SCC ontmoetingen vinden plaats in de huiskamers van de leden. In een gemoedelijke 

sfeer wordt men ontvagen door de gastheer of gastvrouw van de avond. De ontvangst is met 

hapjes en drankjes. Na een sociaal binnenkomen van ongeveer twintig minuten start het 

inhoudelijke programma van de avond. De door mij geobserveerde groepen begonnen met een 

openingsgebed, de voorganger daarin was de avondvoorzitter. Eén groep (groep 2) gaf aan 

het begin van de ontmoeting ook al de intenties op, de andere groep (groep 3) deed dit aan het 

eind. Bij het opgeven van de intenties delen de leden hun zorgen of hun dank met de groep. 

Aan het eind van deze levensreflectie worden deze dingen kernachting samengevat in een 

gebedsintentie. De leden van de groep bidden gedurende de hele week voor elkaars intenties. 

Na het openingsgebed startte men het inhoudelijke programma. Volgens de methode zou 

men hier moeten reflecteren op de schriftlezingen, in het bijzonder het evangelie van de 

zondag. In de door mij bezochte groepen hebben we één keer volgens deze methode gewerkt. 
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Aan de hand van reflectievragen, die wekelijks in het parochiemagazine gepubliceerd worden, 

boog men zich over het evangelie van de komende zondag. Nadat het evangelie voorgelezen 

is door de avondvoorzitter, volgt er een stilte voor persoonlijke reflectie. Na een stilte van 

ongeveer tien minuten worden de gedachten die een ieder bij de tekst had, met elkaar gedeeld. 

Door te luisteren naar andermans reflecties komt het evangelie in een breder perspectief. We 

zagen dit aan de hand van de uiteenlopende gedachten die mensen bij het betreffende 

evangelie hadden. Ook leert men hier luisteren naar elkaar zonder daarbij meteen een oordeel 

te geven. In groep 2 zagen we dat men met elkaar een boek las. Net als bij schriftreflectie 

werd er gewerkt  met reflectievragen. Waar dit niet werd gedaan,  werden de  eigen gedachten 

bij de tekst gedeeld. De avonden werden afgesloten met een slotgebed.  

 

Uit de verhalen van de groepen blijkt dat iedere groep een eigen verhaal heeft. Naarmate men 

meer met elkaar meemaakt, wordt ook de groepsband versterkt. Uit alle verhalen blijkt hoe 

intens de mensen hun SCC als gemeenschap ervaren. In de SCC wordt de gemeenschap 

concreet, men kan er samen het leven delen, samen bidden, samen lachen, samen huilen.  

 

De SCC’s helpen mensen in hun geloof. Mensen leren over het geloof en de kerk door samen 

in gesprek te zijn. Verder is er een spiritueel element, mensen leren reflecteren op hun eigen 

leven, leren hun ervaringen te delen en te bidden. Ook zagen we dat SCC’s dingen naar buiten 

deden door caritatieve acties te ondernemen.  

 

Uit de observaties bleek verder dat het aantal leden in de door mij geobserveerde groepen 

varieerde tussen de 8 en de 12 personen. De gemiddelde leeftijd van de groepen verschilde. 

Idealiter zouden alle leeftijden vertegenwoordigd moeten zijn, dit ideaal wordt echter niet 

gehaald. We zien verder dat het aantal deelnemende vrouwen in de door mij geobserveerde 

groepen groter is dan dat van mannen. Dit beeld komt overeen met andere SCC’s in de 

parochie waarin het aantal participerende vrouwen hoger ligt dan het aantal mannen. In 

overeenstemming met Bernard Lee’s studie zien we dat het gemiddelde opleidingsniveau van 

de leden van de door mij onderzochte groepen gemiddeld hoog (BA of MA) is.  

 

3.4 Individuele ervaringen van mensen met SCC’s, Interviews  
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Ik heb een serie interviews afgenomen die inzage geven in de beleving van mensen met 

SCC’s. Ik zeg “met” SCC’s omdat ik naast leden van SCC’s ook ex- leden en parochianen die 

niet in een SCC zitten geïnterviewd heb. Daarnaast zitten tussen de geïnterviewden ook 

mensen die deel uitmaken van het kernteam en het leiderschapsteam. Door mensen uit deze 

verschillende groepen te interviewen wil ik een breed beeld krijgen van de beleving van de 

SCC’s.  

 

3.4.1 Interviews 

 

Interview 1 

Het eerste interview komt voort uit een gesprek dat ik op een nazomerse ochtend  had met 

Simon, de tuinman van de pastorie van St. Monica op het terras van de pastorie. Nadat ik 

verteld had over mijn onderzoek naar SCC’s, kwam Simon spontaan met zijn verhaal, zijn 

nieuwe ervaring met SCC’s. 

 

Simon is een jonge man van 36 jaar oud, zijn eerste contact met de St. Monicaparochie was 

door een SCC. Tijdens zijn zoektocht naar zingeving in zijn leven wees iemand van zijn 

softbalteam hem op Small Christian Communities in zijn parochie St. Monica. Simon vertelt 

over zijn eerste ervaringen met een SCC: “Na één keer deelgenomen te hebben aan een SCC 

ontmoeting ben ik ingestapt in die bestaande groep. Het was meteen wat ik zocht. Ik werd hier 

met de neus op de bijbel gedrukt en ik vond er een groep hele fijne mensen waarmee ik samen 

mijn zoektocht voort kon zetten. Mijn komst in een SCC markeert ook een nieuw begin in 

mijn leven, dat tot dan toe nogal problematisch was. Door mijn toetreding tot de SCC is mijn 

interesse voor de Katholieke Kerk gewekt. Van huis uit was ik niet echt gelovig, moeder was 

niet gelovig en vader groeide los van de kerk door moeder. Het aardige is dat hij nu af en toe 

met mij meegaat naar de kerk. Nadat ik een tijdje in de SCC zat, ben ik aan het catechumenaat 

begonnen. Het RCIA19 programma was erg intensief maar zat echt goed in elkaar. Het 

catechumenaat heeft erin geresulteerd dat ik vorig jaar Pasen in de kerk opgenomen ben.” 

Terugkomend op zijn ervaring in de SCC vertelt Simon over de betekenis van de SCC voor 

hem: “In het begin van deze weg dreigde ik wel eens weg te zakken, maar de SCC leden 

lieten dat niet toe. Ik kreeg van hen aanmoediging en wist mij gesterkt door hun gebeden. 

Vanwege overmatig alcoholgebruik in het verkeer kreeg ik van de rechter een taakstraf 

                                                 
19 Rite of Christian Initiation for Adults  



 
StuCom 0214a                                                                         www.stucom.nl     41. 
 

 

opgelegd. De rechter gaf mij toestemming om deze straf in de parochie te vervullen.” 

Simons’s straf houdt in dat hij wekelijks de pastorietuin bijhoudt. Simon vindt dit echter geen 

probleem. Hij zegt hierover: “Mijn straf loopt binnen een paar weken af maar ook daarna zal 

ik dit werk blijven doen als vrijwilliger voor de parochie. Het aardige van dit werk is dat ik 

goed contact heb met de priesters en tussen mijn werk door aardige gesprekken voer die mij 

geholpen hebben op mijn spirituele weg. ”Voorafgaand aan zijn toetreding tot de SCC had 

Simon een zoektocht gemaakt die hem op veel plaatsen bracht  -ook in andere christelijke 

kerken-  maar waar hij uiteindelijk zijn plek niet vond. Ik stelde daarom de vraag wat er in de 

SCC dan anders was? “In de SCC en in de parochie voelde ik me echt welkom. Men wilde 

mij zoals ik was. Ik voelde dat de mensen vertrouwen in me hebben.” Over de aanwezigheid 

van de SCC’s in de parochie zegt Simon het volgende: “In een grote parochie als deze 

brengen de SCC’s nabijheid, de SCC geeft mensen een groep waarin ze gekend worden.” 

 

Interview 2 

Het  interview met Barb vond plaats op een namiddag in de pastorie van de St. 

Monicaparochie. Naast SCC lid is Barb lid van het kernteam. In dit interview sprak ik met 

haar op de eerste plaats als SCC lid, maar ook haar ervaringen als kernteamlid blijven niet 

achterwege.  

 

Barb vertelt over haar SCC- historie het volgende: “Tien jaar geleden begon ik voor het eerst 

aan mijn SCC- avontuur. Helaas heb ik toen na een jaar afgehaakt, omdat ik het te druk had 

met andere dingen. Zes jaar geleden heb ik heb het opnieuw opgepakt, samen met mijn man. 

We begonnen toen met 15 mensen als nieuwe SCC. Inmiddels zijn we nog maar met z’n 

achten, twee mensen zijn er overleden en de anderen zijn verhuisd. Verder was er nog iemand 

die na vijf jaar in de groep te zijn geweest zonder enige aanleiding stopte. We wisten wel dat 

deze persoon randkerkelijk was of misschien was de groep te kerkelijk? Gelukkig hebben we 

een hele trouwe groep, zodat we bijna altijd met z’n achten zijn. Er is een aanvraag van Jean 

of een koppel in onze groep mag komen, omdat zij niet op de avonden kunnen, wanneer de 

nieuw gestarte groepen elkaar ontmoeten. Het is wel een uitdaging voor ons, want we zijn 

immers al 6 jaar bij elkaar en kennen elkaar goed. Mijn eerste toetreding tot een groep was 

om nieuwe mensen te leren kennen in de voor mij nieuwe parochie, maar helaas heb ik het 

toen niet doorgezet. De tweede keer dat ik samen met mijn man in de SCC ging, had het er 

opnieuw mee te maken dat ik graag nieuwe contacten wilde. Mijn man is niet erg sociaal en ik 
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wilde hem er ook graag in betrekken. Bovendien is het voor mij belangrijk dat het een 

kerkelijke groep is, want ik wil naast de mis op zondag ook met m’n geloof bezig zijn. Als het 

een praatgroep of alleen maar een sociale groep zou zijn, zou ik er niet aan begonnen zijn. 

”Ook voor Barbs persoonlijke geloofsleven heeft de SCC een betekenis: “De SCC biedt mij 

de mogelijkheid mijn katholieke leven te delen met anderen. De groep is voor mij een soort 

geloofsfamilie. Ik kan hier over de problemen praten die ik tegenkom in het leven, 

bijvoorbeeld de zorgen over mijn dochter die een atheïstische vriend heeft. In de SCC word  

ik ook uitgedaagd om mijn geloof onder woorden te brengen. Voor de mannen in de groep is 

dit moeilijker, maar ook daar wordt over gesproken. De SCC heeft mij ook tot nadenken 

aangezet over wat werkelijk belangrijk is in het leven. De eerste retraite als SCC was voor 

onze groep een hele verdiepende ervaring, die mijns inziens de groep naar een hoger spiritueel 

niveau heeft gebracht. Ook met mijn man ben ik meer gaan praten over de diepere dingen van 

het leven. We praten bijvoorbeeld over ons huwelijk, de kinderen, geloofsthema’s en een 

tijdje geleden hebben we gepraat over het leven van Augustinus. Ik hoop dat mijn man en ik 

een voorbeeld zijn voor de kinderen met onze SCC. Het mooie van de SCC is dat de kinderen 

het allemaal zien gebeuren en ook onze SCC vrienden kennen. Twee keer per jaar gaan we 

picknicken, met de kinderen erbij.”  

 

Als SCC-lid en kernteamlid ziet Barb de volgende vruchten van de SCC’s voor de parochie:   

”Mensen gaan elkaar dragen in de SCC’s. Ik ken een voorbeeld van een SCC waarin een van 

de groepsleden ziek was. De anderen vroegen aan haar of zij niet de ziekenzalving wilde 

ontvangen. Ook weet ik dat mensen elkaar bijstaan rond ziekte en overlijden. Men draagt 

elkaar in de SCC’s, maar samen probeert men ook iets uit te dragen in de bredere 

gemeenschap. In de SCC’s probeert men heel concreet het beste bij elkaar naar boven te halen 

en dit heeft ook z’n doorwerking in de parochie. St. Monica’s is echt anders dan andere 

parochies. Hier voel je je echt welkom. Ik denk dat parochianen nieuwe mensen echt welkom 

willen heten, omdat men zich hier goed bewust is van zijn christelijke identiteit, welke mede 

door de SCC’s gevormd wordt. Naast de SCC’s versterkt ook de  CRHP20  de identiteit. Toen 

mijn man en ik naar Indianapolis verhuisden, hebben we voordat we een huis kochten eerst 

gekeken naar een geschikte parochie. Na vijf parochies bezocht te hebben was het raak. We 

vonden in St. Monica’s erg veel openheid, we voelden ons welkom”. Barb is sinds een paar 

jaar vertegenwoordigd in het kernteam. Ze is verantwoordelijk voor de opleiding van de PF’s. 
                                                 
20CRHP: Christ Renews His Parish is een doorlopend retraiteprogramma dat voor een groot deel door 
parochianen zelf geleid word. In de St. Monicaparochie loopt dit programma al 27 jaar onafgebroken.  
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Barb: “Ik kwam in het kernteam nadat ik drie jaar PF was geweest. Dat was een hele goede 

ervaring voor mij. Nadat ik in de parochie verteld had dat ik, na drie jaar PF geweest te zijn, 

dit zou gaan missen, kwam Jean met de vraag of ik in het kernteam zou willen. Ik heb me toen 

ingelezen in de filosofie van de SCC’s en werd in het kernteam verantwoordelijk voor de 

opleiding van PF’s. Met veel plezier doe ik dat nu ook al weer een paar jaar. Het opleiden van 

de nieuwe PF’s gebeurt ongeveer een half jaar nadat de nieuwe groepen gestart zijn. De 

nieuwe groepen starten na de zomer, rond eind november dragen ze een PF voor en in januari 

start de opleiding van de nieuwe PF’s. De startopleiding is op een vrijdagavond en een 

zaterdag. Het programma is zo samengesteld dat we de PF’s een introductie geven in SCC’s 

(het visioen van Baronowski), de methode die gehanteerd wordt en in de rol van de PF.” Bij 

de trainingen hanteert men het volgende programma: 

 

Vrijdag, van 19.00 uur tot 21.00 uur.  

• Welkom en kennismaking 

• IJsbreker, spelenderwijs kennismaken 

• Gebed en schriftgesprek  

• Small Christian communities 

 

Zaterdag, van 9.00 uur tot 15.00 uur. 

• Gebed en schriftgesprek  

• IJsbreker, spelenderwijs kennismaken 

• Het visioen van Small Church Communities  

• Small Church Communities in St. Monica 

• Rol en kwaliteiten van de Pastoral facilitator 

• Rollenspel: over hoe het wel en niet moet als PF 

• De methode: gebed en verbinden van leven en schrift aan de hand van reflectievragen 

• Lezing van de pastoor over SCC’s en de PF-rol  

• Afsluiting met gebed 

 

Barb:”Naast deze beginnertraining is er een retraite in februari. Deze retraite is er vooral voor 

bedoeld om de PF’s een gemeenschap te laten zijn, net zoals de SCC’s dat zijn. Tijdens deze 

retraite wordt er afscheid genomen van de PF’s die hun termijn van drie jaar erop hebben 

zitten. Daarnaast worden de nieuwe PF’s welkom geheten. Door de nieuwe teamsamenstelling 
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proberen we tijdens dit weekend het nieuwe team op te bouwen. Verder zijn er presentaties 

over uiteenlopende thema’s rond SCC’s. De retraite wordt afgesloten met een 

eucharistieviering.” 

 

Interview 3 

In dit interview praat ik met Kim over haar ervaringen met SCC’s. Het interview vindt plaats 

in het restaurant van het Indianpolis Museum of Art. Kim is lid van een SCC en tevens is ze 

vertegenwoordigd in het kernteam.  

 

Kim: “Als SCC zijn we zeven jaar samen. Onze groep is begonnen als een CRHP 

retraitegroep en we hebben deze groep gecontinueerd als SCC. Omdat de CRHP voor mannen 

en vrouwen apart gehouden wordt, waren wij een vrouwengroep. Fr. Paul vond echter dat er 

diversiteit in de groep moest zijn. We hebben er toen een paar mensen bijgenomen maar ook 

dit waren vrouwen.” Voor Kim is de SCC de ideale plek om het geloof te delen. Kim: “De 

SCC houdt me spiritueel in de goede richting. Ook voor mijn gezin vind ik het heel goed dat 

ze zien dat ik in een SCC zit. Ze zien de vriendschappen die daaruit zijn ontstaan en ze zien 

dat ik iets doe met mijn geloof. Eens per jaar komen we samen met alle families voor een 

gezellige dag. Naast het verbinden van leven en schrift praten we ook wel eens over andere 

dingen. Na het overlijden van Paus Johannes Paulus II hebben we een hele ontmoeting over 

zijn leven gepraat. Als SCC hebben we ook contact met een groep uit Afrika. We schrijven 

met deze groep. Gedurende de eerste jaren hebben we een probleem gehad in de groep, omdat 

twee mensen niet met elkaar overweg konden. Als toenmalig PF heb ik toen de hulp van een 

mediator ingeroepen, dat was een goede keuze. Na een paar ontmoetingen kregen we de 

problemen boven water en nu is het opgelost. We hebben iedereen nog aan boord.” Kim ziet 

voor de parochie veel voordelen van de SCC’s: “Ik zie dat SCC’s aanzetten tot meer 

beweging. Mensen uit de SCC’s gaan vaak vrijwilligerswerk doen en bovendien activeren de 

SCC’s de leden om met hun families naar de kerk te komen. Mensen groeien in hun geloof 

door de SCC’s en dit heeft z’n weerslag op de parochie. In totaal zijn we met ongeveer 400 

mensen in de SCC’s vertegenwoordigd en dit werkt aanstekelijk voor anderen. ”Uit verhalen 

van andere parochies weet Kim dat sommige priesters bang waren de macht uit handen te 

geven aan leken die nu zelf iets gingen doen. Ze herkent dit niet binnen  St. Monica’s. Zij is 

eerder van mening dat het de pastor helpt in zijn taak. Kim zit nu drie jaar in het kernteam. Ze 

zegt hierover: “Ik vind het een prachtige taak. We hebben een belangrijke taak als kernteam. 



 
StuCom 0214a                                                                         www.stucom.nl     45. 
 

 

De methode van leven en schrift verbinden aan de hand van reflectievragen spreekt me erg 

aan. Naast de SCC gebruiken we het ook in de PF-ontmoetingen en in het kernteam. We 

beginnen er altijd mee. Als mindere kant van de SCC’s noemt Kim dat het soms moeilijk is de 

groepen bijeen te houden. Door verhuizing vertrekken er nogal wat mensen.  

 

Interview 4 

Het volgende interview, met Esther, vond plaats nadat ze me na een doordeweekse mis 

vertelde, dat ze een slechte ervaring met een SCC had gehad. We hebben een afspraak 

gemaakt en elkaar ontmoet in een ontmoetingsruimte van de parochie.  

 

Esther vertelt over haar ervaring: ”Toen mijn man George in 1995 stierf, wilde ik meer 

betrokkenheid in de parochie. Een SCC leek me een goede mogelijkheid. Ik vond de eerste 

ontmoeting erg spannend en ik had hoge verwachtingen. Tijdens de eerste ontmoeting was ik 

geïntimideerd door de veelkleurigheid van de groep, maar na enige tijd wende dat wel. Laura 

was onze eerste PF, ze nam weinig initiatief. Verder hadden we Maureen in de groep, echt een 

probleemfiguur. Na enige tijd gaf ze aan dat ze wilde stoppen, echter voordat ze stopte stierf 

ze. Toen ik na een jaar voor een langere tijd naar het Zuiden was, overleed de vader van één 

van de groepsleden. Bij mijn terugkomst bleek dat de groep niets gedaan had rond zijn 

overlijden. Toen ik de PF erop aansprak, zei ze dat ik zulke dingen altijd deed. Schijnbaar 

wist ze niet wat ze ermee aanmoest. Dit patroon zette zich door: er werd weinig steun aan 

elkaar geboden als dat echt nodig was. Wel werd er altijd gekletst over dezelfde problemen 

van dezelfde mensen. Toen we begonnen als groep hadden we de verkeerde PF. Ze stuurde 

niet genoeg aan en ging confrontaties uit de weg. Men verliet zich in die tijd vooral op mij, 

maar ik was niet de PF. Toen voor Laura de termijn als PF erop zat, wilde men geen nieuwe 

PF meer en wilde men verder zonder PF. Toen Fr. Paul van de problemen hoorde, drong hij 

erop aan dat er een nieuwe PF voorgedragen werd. Het werd Susan, maar dat was wederom 

een slechte keuze. Na enige tijd kwam ze steeds minder. De groep echter was blij met Susan, 

want onder haar werd de groep steeds meer een sociale groep in plaats van een kleine kerk. Er 

werd in die tijd heel veel over dezelfde sociale problemen van dezelfde mensen gesproken. 

Men kwam er eindeloos op terug. Ik kreeg steeds meer mijn twijfels over de groep, maar bleef 

het toch nog even volhouden. Uiteindelijk ben ik zelfs nog een tijd de PF van de groep 

geweest. Toen ik net PF was, hadden we een hele goede retraite. Ik hoopte dat deze iets zou 

veranderen in de groep, maar helaas stortte het al snel weer in. In deze tijd heb ik de hulp 
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ingeroepen van de pastoor. Ik vond dat er een paar nieuwe mensen aan de groep toegevoegd 

moesten worden, om de dynamiek te veranderen. De groep was hier echt op tegen, dus het 

gebeurde niet. Ook heeft Jeane aangeboden iemand te sturen, om met ons over de problemen 

te praten, maar ook dit wilde de groep niet. Men vond dat er geen probleem was. In die tijd 

kreeg ik er steeds meer genoeg van, maar ik probeerde vol te houden. Echter kort na “nine 

eleven” ontstond er ruzie, omdat ik wilde bidden voor Bin Laden en andere terroristen. Men 

kon er in deze groep niet bij dat ik wilde bidden voor deze terroristen. Volgens de 

groepsgenoten had ik een probleem. Dit was voor mij de directe aanleiding om uit de groep te 

stappen. Nadat ik eruit was, heeft de groep via fr. Paul geprobeerd om me terug te halen, maar 

ik zie er niets meer in. Ik ben inmiddels 78 en zie het niet zitten om nu nog aan iets nieuws te 

beginnen. Ik heb genoeg te doen.” Omdat het verhaal van Esther vooral een hele feitelijke 

weergave van de problemen en haar ervaring in de SCC was, vroeg ik haar, wat zij denkt dat 

de oorzaken van de problemen waren. Esther: “Ten eerste denk ik dat het probleem is dat er 

teveel mensen met een problematische achtergrond in de groep zitten. Teveel mensen zijn niet 

sociaal gevormd. Daarnaast was de eerste PF de verkeerde keuze. En een ander probleem is 

dat we niet volgens de methode werkten, waardoor we geen SCC waren maar een sociale 

groep.” Ondanks alle problemen zegt Esther wel veel van de groep geleerd te hebben: “Ik 

verwacht nu minder van mensen dan vroeger en ben geduldiger, afwachtender geworden met 

mensen.” 

 

Interview 5 

Theresa is één van de medewerksters van de parochie. Van Jean vernam ik dat ook zij een 

ervaring had met SCC’s. Theresa wilde graag haar verhaal doen. Theresa: “Onze SCC is 

gegroeid uit een RCIA groep. We waren dus allemaal nieuwe katholieken. We begonnen tien 

jaar geleden met zeven mensen maar later groeide de groep uit tot tien mensen. Omdat er na 

korte tijd ook weer een aantal mensen afvielen, maakten we een combinatie met een andere 

groep. Ik was de eerste PF van deze groep, wat geen gemakkelijke opgave was . We hadden 

een aantal mensen die telkens weer over dezelfde problemen wilden praten. Een ander 

probleem was dat we nogal wat extremen in de groep hadden: een aantal mensen was uiterst 

vrijzinnig in hun geloof en anderzijds waren er een paar mensen die heel conservatief waren. 

Deze groepjes wilden telkens discussiëren. We zijn begonnen met een introductieprogramma. 

Hoewel dit programma voorschreef dat we  de groep op moesten delen in subgroepjes, 

gebeurde dit nooit. Na de introductie begonnen we met schriftreflectie. We lazen de 



 
StuCom 0214a                                                                         www.stucom.nl     47. 
 

 

evangelielezingen en reflecteerden aan de hand van reflectievragen. Op zichzelf vond ik dit 

heel goed en ik had er veel aan. Het probleem was echter dat een aantal mensen de groep als 

een hulpgroep bleven zien en telkens op dezelfde problemen terug kwamen. Vier jaar geleden 

heb ik - in de tijd rond mijn scheiding - de groep verlaten. Ik had in deze tijd hulp nodig maar 

ik kreeg die niet van de groep. Ik probeerde een keer over de scheiding te praten maar ik liep 

echt tegen een muur, terwijl er wel altijd gezeurd werd over dezelfde problemen van dezelfde 

mensen.” Terugkijkend ziet Theresa wel dat ze niet echt een groepsmens is, maar dat was niet 

de reden van haar vertrek. Het grootste probleem is volgens haar dat er teveel sociaal 

onintelligente mensen in de groep zaten die bovendien structureel problemen hadden. Toen 

Theresa een probleem had, stond de groep daar niet voor open en wist er niet mee om te gaan. 

 

Interview 6  

Julia is een van de medewerksters van de parochieadministratie en lid van een Small Church 

Community. Tijdens een lunch bij haar thuis vertelt Julia over haar ervaring met SCC’s. “Tien 

jaar geleden werden mijn man en ik gevraagd door een RCIA groep om samen met hen een 

SCC te vormen. Zij wilden graag verder met hun groep maar deze was net iets te klein. Wij 

zijn er toen bij gegaan. We waren toen met vier stellen. Zeven jaar hebben we een hele goede 

groep gehad, totdat er één stel huwelijksproblemen kreeg. De man uit dat stel was mentaal 

onstabiel. Als groep begonnen we steeds meer te merken dat het tussen die twee niet goed zat. 

Er waren ook financiële problemen in dat gezin. Toen ik op een gegeven moment PF werd 

van de groep leek het of alle problemen in één keer samen kwamen. De man van het stel met 

de huwelijksproblemen deed een zelfmoordpoging. Door alle problemen kwamen ze steeds 

minder. Daarnaast was er nog een ander stel dat ook steeds minder kwam. Het probleem bij 

dit koppel was dat de man weinig interesse toonde. Vaak waren we dus maar met z’n vieren. 

In deze tijd zag ik het hele proces ook niet meer helder. In de groep was er veel wantrouwen 

naar elkaar. Als PF heb ik me dat ontzettend aangetrokken. Met z’n vieren besloten we dat er 

iets gebeuren moest, want we waren te kwetsbaar. Na enige tijd heb ik als PF een andere PF 

gevraagd om onze groepen te combineren, omdat ook zij vrij klein waren. We hebben onze 

groepen samengevoegd met het gevolg dat na korte tijd het stel met de huwelijksproblemen 

de groep verliet. Als gecombineerde groep gaat het prima. Wel vind ik het jammer, dat de 

kinderen nu niet meer bij de ontmoetingen zijn. In de oude groep kwamen de kinderen mee en 

werkten aan eigen catechetische projecten in een andere ruimte van het huis waar we elkaar 

ontmoetten. De nieuwe groep is echt een goede groep: vijf koppels en een alleenstaande. Met 
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het aantal van elf zijn we minder kwetsbaar. Als gecombineerde groep hebben we besloten 

om tijdelijk twee PF’s te houden en het samen te doen. In de andere groep was net een nieuwe 

PF. Fr. Paul heeft mij gevraagd of ik voor de stabiliteit wil blijven tot het eind van het jaar.” 

 

Omdat de nieuwe (samengevoegde) groep niet meer de kinderen ontmoette, kwam bij Julia 

het idee op om een SCC voor kinderen te starten. Julia: “Mijn oudste dochter vond het erg 

jammer dat we geen ontmoetingen meer hadden. Door alle gebeurtenissen hadden de kinderen 

hun catechesegroep niet meer. Zij had vrienden gekregen door onze ontmoetingen en deze 

vriendschappen waren nu verloren gegaan. Ik heb toen het idee geopperd om een eigen groep 

te starten voor haar. Zij heeft een aantal vriendinnen genoemd, waarvan ik met de ouders in 

gesprek ben gegaan. Het resultaat van dit initiatief is dat ze nu een eigen geloofsgroep hebben, 

waarbij ze elkaar twee keer per maand ontmoeten. Het materiaal dat ze gebruiken wordt 

aangeleverd door oma. Zij zoekt projecten uit die bij die leeftijd passen.  

 

Interview 7 

Saskia is een parochievrijwilliger die geen  lid is in van een SCC. In dit interview praat ik met 

haar over haar ervaring met SCC’s in de parochie als niet SCC-lid. Het interview vond plaats 

op een namiddag in de pastorie. Saskia: “St. Monica’s is een grote parochie, de afstanden 

tussen de mensen kunnen groot zijn. Ik denk dat SCC’s parochianen dichter bij elkaar brengt. 

Als vrijwilliger ben ik betrokken bij uitvaarten. Als er een SCC lid overlijdt, zie ik dat vaak de 

SCC mensen erbij betrokken zijn. Ik waardeer dat als erg positief. Ik denk dat de SCC- leden 

geholpen worden in hun geloofsverdieping door de groep. Ik zie dat de SCC- leden erg 

betrokken zijn in de parochie. De mensen van de SCC zijn altijd erg open. Ook zijn ze altijd 

behulpzaam in de parochie, immers veel van de SCC’ers zijn ook vrijwilliger. Als er feestjes 

zijn in de parochie, wat nogal vaak is, wordt er vaak een beroep gedaan op een SCC om te 

bedienen en te helpen klaarzetten. Ik denk dat de SCC- leden ook een spirituele basis hebben 

in de SCC. De pastoor is ook een grote voorstander van de SCC’s en ze kunnen op alle 

medewerking van hem rekenen. Wat wel opvalt, is dat SCC’s erg veel aandacht krijgen van 

de pastoor, terwijl andere werkgroepen ook veel goeds doen en mensen bij elkaar brengen. 

Sommige parochianen wijten het succes van de parochie alleen aan de SCC’s, maar ik denk 

dat dat te ver gaat. Ik denk dat de parochie mede door SCC’s succesvol is.”  

 

Interview 8 
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Mary is een parochiaan die regelmatig in de dagelijkse mis komt, maar geen SCC- lid is. 

Tijdens een van de gesprekken na afloop vertelt ze dat ze gemengde gevoelens heeft over de 

SCC’s. Voor mij alle reden om een afspraak te maken en met haar door te praten over haar 

beleving. 

 

Mary: ”In deze parochie wordt er heel positief gedaan over de SCC’s. Ik zie ook wel dat ze 

belangrijk zijn voor de parochie. Veel parochianen die in een SCC zitten zijn actief als 

vrijwilliger. Van sommige mensen die ik ken, hoor ik wel hoe belangrijk de SCC voor hen als 

geloofsgroep is . Aan de andere kant zou ik tegen deze mensen willen zeggen: Als jullie dan 

geloofsverdieping zoeken, waarom zie ik jullie nooit in de dagelijkse mis. Daar ontmoet ik 

Christus elke dag. Ook zie ik dat sommige SCC- leden vooral in hun groep blijven hangen. Ik 

zie dat vooral na de zondagsmis. Telkens staan dezelfde mensen samen te praten, maar deze 

mensen zouden meer in contact moeten treden met anderen buiten de groep.”  

 

Interview 9 

Dede is een van de leden van het nationale bestuur voor SCC’s volgens de methode van 

Baronowski, de NAPRC en parochiaan van St. Monica’s. Tijdens de jaarlijkse NAPRC 

vergadering nodigde ze mij uit op het eten. Tijdens de maaltijd die we hadden, vond er een 

gesprek plaats. Dede is één van de pioniers met SCC’s in St. Monica’s. Samen met fr. Clem, 

de toenmalige pastoor, startte ze de eerste SCC’s.  

 

Dede: “Wij begonnen zelf met een groep van twaalf mensen onze eerste SCC en fr. Clem was 

één van de deelnemers van onze groep. Na enige tijd vroeg fr. Clem mij of ik me op 

parochieel niveau met SCC’s bezig wilde houden. Ik heb toen ja gezegd. In deze 

hoedanigheid heb ik meegemaakt hoe de hele huidige structuur zoals die nu is, opgebouwd is. 

Omdat wij het in de parochie belangrijk vinden dat mensen niet te lang op één post zitten, 

kwam ik na mijn termijn zonder functie in St. Monica. Vanaf die tijd ben ik lid van het 

NAPRC bestuur.” Dede vertelt over de groei van de parochie en de SCC’s daarin “Toen we 

begonnen, hadden we vaak hulp van buiten nodig. Gaandeweg zijn we gegroeid. We hebben 

veel talent in huis zodat we nu alles zelf doen. De methode heeft zich steeds verder verfijnd 

en ik denk dat er nu na twintig jaar een stevig systeem staat.” Over problemen in groepen 

vertelt Dede het volgende: “Problemen hangen vaak samen met dominerende mensen in de 

SCC. Probleemfiguren hebben vaak ook een belemmerende werking, maar zolang het niet 
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domineert is het nog geen probleem. Het wordt pas een probleem als één of meer 

probleemfiguren gaan domineren. Voor de lange termijn is het het beste dat de groep 

gevarieerd is, zoveel mogelijk verschillende mensen in de groep, jong, oud, ouders, 

alleenstaanden, zwart en blank. In een dergelijke groep blijft het interessant. Als mensen 

hetzelfde zijn, dezelfde vragen en problemen hebben kan het op den duur saai worden.”  

 

 

 

 

Interview 10 

Trina is lid van het SCC leiderschapsteam in St. Monica’s, samen met Jean en fr. Paul. In een 

van de vergaderingen van het leiderschapsteam sprak ik met Trina af voor een interview. Het 

interview vond plaats op een ochtend in één van de parochieontmoetingsruimten.  

 

Trina vertelt over haar persoonlijke ervaring met SCC’s: “Tien jaar geleden ben ik gestart met 

RCIA (catechumenaat), in eerste instantie niet om katholiek te worden maar om het geloof 

van mijn man beter te leren kennen. Gedurende het proces werd ik geraakt door de catechese 

over de sacramenten. De sacramenten bieden een verbondenheid met Jezus die ik in mijn 

eigen kerk niet vind. Aan de andere kant voelde ik een enorme afstand in de vieringen, het 

was zo massaal. Na het catechumenaat ging ik in een Small Christian Community. Dit was 

voor mij een hele goede ervaring. In de SCC vond ik wat ik in de grotere kerk niet vond: 

nabijheid en reflectie op de persoonlijke relatie met Christus. Deze ervaring heeft mij 

uiteindelijk doen besluiten om over te stappen naar de katholieke kerk. De SCC helpt mij nog 

steeds op mijn spirituele pad. Mede door de reflectie in de SCC krijg ik helder wat Gods plan 

is in mijn leven.” Trina onderscheidt haar persoonlijk ervaring met SCC’s van haar ervaring 

als lid van het leiderschapsteam. In deze hoedanigheid kijkt ze op een meer reflectief niveau 

naar SCC’s: “Het is mijn eerste jaar in het leiderschapsteam. Voor mij is het een ontzettende 

uitdaging. Van nature introvert word ik hier uitgedaagd om presentaties te geven, workshops 

te leiden en leiderschapsteam-vergaderingen bij te wonen. Ik kan niet anders zeggen dan dat 

ik er enorm van gegroeid ben en ik merk dat ik nog steeds in een proces van groei zit. Het 

meest positieve van SCC’s vind ik dat de grote kerk opengebroken wordt en in kleine 

groepjes wordt verdeeld. In deze kleine groepjes gebeuren dingen die in de grote kerk nooit 

zouden gebeuren. In de kleine groepjes worden mensen aangezet te reflecteren op hun eigen 
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leven en de werking van God daarin, te praten over hun leven en hun geloof te delen door het 

uit te spreken. Al deze dingen komen tot stand in de SCC en volgens mij kunnen we dat in de 

grote kerk nooit bereiken. Ik zou het goed vinden dat SCC’s zich verder zouden verbreiden, 

ook in andere parochies. Gelukkig wordt er nu in het bisdom ook wat aandacht aan besteed en 

wordt er geprobeerd het te promoten. Helaas hoor ik dat veel priesters er niet aan willen 

beginnen uit angst om de controle te verliezen en voor hen is de stap te groot om mensen dit 

zelf te laten doen.”  

 

 

 

Interview 11  

Mgr.Koetter is de pastoor van de St. Monicaparochie. Naast het pastoraat is hij deken en zit 

hij in een bisschoppelijk adviesorgaan (kapittel). Koetter is 54 jaar oud en sinds acht jaar 

pastoor van deze parochie. Hoewel ik gedurende mijn verblijf in Indianapolis met 

Mgr.Koetter in hetzelfde huis woon, praten we maar zelden over SCC’s. Voor mij een reden 

om een afspraak te maken voor een interview. Tijdens het een uur durend gesprek in zijn 

kantoor vertelt Mgr.Koetter over zijn ervaring met SCC’s: “Om te beginnen wil ik ingaan op 

hoe ik als pastoor geholpen ben met SCC’s. Ik noem hierbij altijd drie dingen. Allereerst krijg 

ik erg veel terug uit de SCC’s. Ik weet wie ik in mijn persoonlijke gebeden of in de voorbeden 

gedenken moet. Ik hoor het als iemand ziek is, of andere hulp nodig heeft. Ten tweede noem 

ik, dat mensen elkaar dragen in de SCC’s. Als iemand uit de SCC ziek wordt of als er iemand 

in de naaste omgeving overlijdt, weet ik als pastoor dat er naar diegene omgekeken wordt. De 

broeders en zusters uit de SCC dragen zorg voor hem of haar. Dit wil niet zeggen dat ik me er 

niet om bekommer, maar ik ben heel erg geholpen met de steun vanuit de SCC’s. Als iemand 

niet in een SCC zit moet alle zorg vanuit het pastoraat komen. Het derde is dat ik bijna 

nergens meer parochianen kan bereiken dan in de SCC’s. Via de maandelijkse PF 

ontmoetingen heb ik een grote inbreng in de SCC’s. De thema’s die in deze ontmoetingen aan 

de orde komen, worden door de PF’s teruggebracht in de groep en daar wordt er samen op 

gereflecteerd en over nagedacht. Bovendien zijn SCC’s positief gefocust, terwijl veel 

pastoraat ingaat op problemen. In SCC’s wordt op een positieve manier de parochie 

opgebouwd, geleerd en pastoraal gedreven. Ik denk dat veel pastores tijd verspillen met 

dingen die door een andere aanpak niet nodig zijn. SCC’s kosten me ongeveer vier uur per 

maand maar het bespaard me een veelvoud aan tijd die ik anders in pastoraat, catechese en 
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spirituele vorming zou moeten stoppen. Veel werk rond de SCC’s kan ik aan anderen 

overlaten en ik hoef daar alleen maar op toe te zien. Ik ben ook blij dat we dat samen doen, 

anders zou de persoonlijke spiritualiteit van één van de leden teveel in de SCC’s kunnen 

doordringen.”  

 

De pastoor denkt dat de deelnemers van de SCC’s echt geholpen zijn met hun deelname: 

“Mensen raken meer betrokken bij de kerk, mensen groeien in hun geloof.  Doordat we  

mensen actief deel laten nemen in de organisatie rond SCC’s leren ze veel, leren ze ook veel 

over de kerk en de parochie. Ook denk ik dat mensen meer heel en meer heilig worden door 

met elkaar het geloof te delen. Jim Whitehead zei het mooi: ’Waar mensen hun leven, dat 

vaak een woestijn is, openbreken ontstaat er ruimte voor de Heilige Geest om zijn werk te 

doen”. Verder helpen de SCC’s mensen met bidden: samen bidden, persoonlijk gebed en je 

gedragen weten door het bidden van anderen in de groep. Mensen in de SCC’s komen anders 

naar de mis en luisteren anders, aandachtiger naar de lezingen, het evangelie en de preek. Men 

is opener voor Gods woord. Deze mensen hebben immers al een reflectie gedaan op lezingen 

en evangelie.” 

 

Voor de parochie ziet de pastoor de volgende voordelen: “Naast het gelovige aspect is er ook 

een sociaal aspect aan SCC’s, dat ik ook belangrijk vind. Mensen gaan elkaar kennen door de 

SCC’s. De PF’s van groepen kennen elkaar en introduceren de groepen onderling. Dit maakt 

dat mensen elkaar gaan kennen en dat er sociale netwerken ontstaan en dit merk je in de 

parochie. Kennen en gekend worden is een belangrijke vrucht van de SCC’s. Over het 

algemeen zijn SCC’ers goede misbezoekers en biechten ze regelmatig. Of hun grote 

participatie een vrucht is van de SCC’s of dat de SCC’s een vrucht zijn van hun toch al grote 

betrokkenheid weet ik niet. Ik denk dat beide waar is. Iets anders dat ik mooi vind aan de 

SCC’s is dat het laagdrempelig is. Iedereen kan er aan deelnemen. Ik denk dat door de SCC’s 

mensen meer deel worden van de kerk. Het wordt meer wij dan te wijzen naar de hiërarchie. 

Men wordt betrokken. In onze parochie hebben we drie “levensaders”: ten eerste het 

catechumenaat, ten tweede de Christ Renews His Parish retraite en ten derde de SCC’s. Ik 

noem ze in deze volgorde omdat de SCC geldt als follow up voor de andere korte termijn 

projecten.” 
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Op mijn vraag of er ook mindere kanten aan de SCC’s zitten, antwoordt de pastoor: “Ja, maar 

het goede overheerst. In de SCC’s hebben mensen vertrouwensrelaties met elkaar en in die zin 

bespreekt men ook vertrouwelijke dingen met elkaar. Omdat er geen ambtsdrager is die de 

mensen kan leren over de leer van de kerk, zou het kunnen dat mensen elkaar dingen leren die 

tegen de leer van de kerk ingaan. Maar dit gevaar bestaat ook als mensen onderwerpen met de 

buren bespreken. Mocht het zo zijn dat ik hoor dat er bepaalde thema’s actueel zijn en dat 

men niet weet hoe men er mee aanmoet, dan thematiseren we deze dingen en besteden we er 

een avond aan met de PF’s. Soms hoor ik van andere priesters dat ze SCC’s vrezen omdat ze 

voor een groot deel hun eigen weg gaan. Ik ben daar niet zo bang voor. Ik vertrouw erop dat 

de Geest zijn werk doet in deze groepen en bovendien zie ik aan de vruchten, dat het goed is. 

Ook heb ik wel eens van collega’s gehoord dat mensen in de SCC’s zich superieur voelen aan 

andere gelovigen. Ook dit herken ik niet in deze parochie. Iets wat ik eigenlijk niet goed vind, 

is dat een groep vrienden zich aanmeldt om een SCC’s te beginnen. Dit is niet de bedoeling 

van Small Church Communities, die een dwarsdoorsnede van de geloofsgemeenschap 

behoren te zijn. Toch houd ik het niet tegen als men dit echt wil. Dan is het beter om met 

vrienden in een SCC met de parochie verbonden te zijn dan in een eigen groepje.” 

 

Tot slot vraag ik de pastoor naar de voor en nadelen van Baronowski’s methode: “Ik weet dat 

er andere modellen zijn. Deze methode was hier al, toen ik hier kwam. De vorige pastoor was 

er erg mee bezig. Het goede van dit model is dat het voor de lange termijn is en dat het 

opgenomen is in de parochiestructuur. Door deze stevige structuur blijven de SCC’s ook na 

vertrek van een pastoor in stand. Wat ik ook goed vind aan Baronowski’s model is de 

methode van verbinding van leven en geloof door reflectievragen. Door vragen worden 

mensen geactiveerd om na te denken. Ook vind ik het idee van de bruggen tussen de lagen 

van de kerk erg goed: de bisschop is de brug tussen Wereldkerk en diocees, de pastoor is de 

brug tussen diocees en parochie, de Pastoral Facilitator is de brug tussen de parochie en de 

SCC. Waar ik niet blij mee ben is de naam van Baronowski’s beweging, NAPRC (National 

Alliance for Parishes Restructuring Into Communities). Deze naam klinkt veel te radicaal. 

Bisschoppen zouden bij het zien van deze naam kunnen terugschrikken zonder kennis 

genomen te hebben van de inhoud, die wel goed is. Deze naam heeft alles te maken met de 

visie dat Baronowski de hele parochie in SCC’s verdeeld ziet. Hoewel dit goed zou zijn zie ik 

het nooit gebeuren.” 
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Interview 12 

In dit interview spreek ik met Fr. Clem Davis, de voormalige pastoor en stichter van SCC’s in 

de St. Monicaparochie. Het interview vindt plaats in de pastorie van de St. 

Batholomeusparochie in Columbus, waar Davis nu pastoor is. Fr. Clem: “Het eerste contact 

met SCC’s kreeg ik via een conferentie waar Baronowski sprak. Zijn idee van de parochie als 

een verzameling “communities” maakte indruk op mij, vooral omdat het zo mooi in de 

parochiestructuur paste. Omdat ik Benedictijn ben, weet  ik hoe belangrijk gemeenschap is 

voor de geloofsvorming van mensen. Nadat ik er verder over nagedacht had en er met andere 

priesters over gesproken had, ben ik samen met 15 parochianen naar een workshop over 

SCC’s gegaan. Deze workshop en de nodige literatuur boden een basis om SCC’s te starten. 

We zijn met drie groepen begonnen, dat bleek een goede ervaring. Ik zag dat deze mensen 

zich bewuster werden van hun geloof en dat ze betrokkener werden in de parochie. Ik werd 

meer en meer enthousiast. Omdat ik te druk was met het bouwen van de nieuwe kerk, zijn we 

pas na de bouw verder gegaan met het uitbouwen van SCC’s. Een grote stroom gelovigen is 

in de SCC’s gekomen na een parochiemissie die we direct na de bouw van de nieuwe kerk 

hielden. Deze missie was een intensief geloofsverdiepingsprogramma met dagelijkse 

inleidingen door een gastspreker. Vanuit deze missie zijn 12 nieuwe SCC’s met in totaal 180 

leden gestart. In dezelfde tijd hebben we ook de structuur opgezet die de SCC’s begeleidt. 

Omdat er in die tijd geen materiaal was voor de SCC’s zijn we van start gegaan met het 

behandelen van Henri Nouwens boek, “Life of the Beloved, Spiritual Living in a Secular 

World”. Omdat ik inmiddels in het NAPRC bestuur was gevraagd, heb ik geopperd om 

startmateriaal te maken. Als NAPRC zijn we toen begonnen met het schrijven van materiaal. 

In de parochie zijn we verder gegaan met het versterken van de structuur. Toen ik door de 

bisschop gevraagd werd om pastoor te worden in een andere parochie stond er een stevige 

structuur. Op deze manier bouwde ik aan een kerkstructuur die zelfdragend was maar toch 

ook naar mij gelinkt was. Fr. Paul heeft de SCC’s en de structuur verder uitgebreid. Onder 

andere heeft hij Jean aangesteld als betaalde kracht ter ondersteuning van de SCC’s. Ik geloof 

echt in SCC’s. Ik zag hele goede vruchten bij parochianen: de mensen raakten meer 

betrokken, verdiepten zich meer in het geloof, kwamen vaker naar de mis en gingen vaker te 

biecht. Verder zag ik resultaten voor de parochie. Ik zag dat verschillende klassen zich 

mengden en ik zag de Communio groeien.” 

 

3.4.2 Bevindingen: Interviews 
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Voor dit onderzoek heb ik twaalf mensen geïnterviewd die ervaring hebben met SCC’s. Naast 

leden van SCC’s met goede en minder goede ervaringen heb ik ook niet- leden, ex-leden en 

pastores geïnterviewd. De bestudering van deze interviews leidt tot een breed inzicht in de 

ervaring van SCC’s. Ik wil mijn bevindingen uit deze interviews als volgt indelen: Eerst 

kijken we naar de persoonlijke ervaringen die mensen met SCC’s hebben, daarna kijken we 

naar de naar de ervaring die de parochie heeft met SCC’s en vervolgens kijken we vanuit het 

kernteamperspectief en vanuit het pastoorsperspectief naar de SCC’s in St. Monica’s.  

 

Persoonlijke ervaringen  

Uit de interviews komen veel positieve ervaringen van mensen met SCC’s naar voren. De 

SCC’s worden door de deelnemers vooral ervaren als een plaats waar het geloof gevoed 

wordt. De SCC is een plek waar het geloof gedeeld wordt en waar geloofsvragen 

bespreekbaar zijn. Door lezing uit de schrift en het gesprek erna ontvangen mensen een 

spirituele basis. Naast de schrift wordt ook andere literatuur gebruikt, die mensen geestelijke 

voeding geeft. Ook worden de SCC ontmoetingen ervaren als een goede voorbereiding op de 

mis. Een aantal SCC- leden wil door de ontmoetingen een voorbeeld zijn voor hun gezin en 

familie. Verder wordt er een sterke communio ervaren in de SCC’s. Mensen gebruiken 

regelmatig het woord “vrienden” als ze over hun mede SCC- leden spreken. In de SCC kan 

men het katholieke leven delen met anderen. Leden waarderen het positief dat ze met mensen 

in de groep komen die ze niet kennen maar die op den duur vrienden worden. Vooral ervaart 

men steun aan elkaar in de moeilijke tijden van het leven. In gebed, steun en helpende handen 

is men elkaar dan nabij.  

 

We zien in verschillende interviews terugkomen dat groepen problemen met onaangepaste 

mensen en met mensen met emotionele problemen moeilijk aankunnen.  We zien ook dat als 

er teveel mensen met persoonlijke problemen in de groep zitten dit problemen op kan leveren 

voor de hele groep. Ook kan een groep in problemen komen als de groep de methode niet 

handhaaft, men is dan niet langer een SCC maar een gezelligheidsgroep. De PF speelt een 

grote rol in de groep, hij of zij is verantwoordelijk voor het handhaven van de methode. We 

zagen ook dat wanneer een groep problematisch begint, het ook voor de lange termijn een 

probleem kan worden. Professionele hulp kan een oplossing zijn als er problemen in de groep 

worden ervaren.  
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De ervaring van SCC’s voor de parochie  

De ervaringen die personen hebben met SCC’s hebben ook hun weerslag op de bredere 

gemeenschap. SCC’s worden door leden en niet-leden van SCC’s gezien als instrument om 

communio te stichten in de parochie. Zeker in een grote parochie als deze, worden mensen 

door SCC’s verbonden en door de SCC’s herkennen mensen zich in deze grote parochie. De 

SCC leden blijken actieve en meer betrokken parochianen te zijn. Als individu en als groep 

zijn ze actief in de parochie. Door een niet-deelnemer worden de SCC- leden als “open” 

parochianen omschreven. Deze openheid heeft z’n weerslag op de hele parochie, die daardoor 

ook opener wordt. Mensen uit SCC’s vinden het belangrijk dat ze gekend worden in de SCC 

en dit leidt ertoe dat ze ook anderen willen kennen. Er is één minder positieve ervaring. Een 

niet-deelnemer ziet mensen uit verschillende groepen samenklitten waardoor men niet open is 

naar de bredere gemeenschap. Ook vindt ze dat SCC’ers te weinig naar de mis komen.    

 

 

 

Ervaringen vanuit het kernteamperspectief  

Aan het opleiden van de PF’s wordt in St. Monica’s veel zorg besteed. Ten eerste is er vanuit 

het kernteam toezicht dat er een goede PF wordt gekozen. We zagen in het observatieverslag 

van groep 1 dat leden van het leiderschapsteam hiervoor een bezoek aan de groepen brengen. 

Nadat de nieuwe PF’s bekend zijn, is Barb (interview 2) verantwoordelijk  voor een cursus 

van ongeveer anderhalve dag waarin aan de nieuwe PF’s een startertraining wordt gegeven. 

Tijdens de training  worden de nieuwe PF’s ingeleid in het visioen van de SCC’s, de methode 

die gebruikt wordt en in de rol van de PF. Na de startertraining komen de PF’s maandelijks 

samen voor de PF ontmoetingen. Ook is er de retraite waaraan de kernteamleden samen met 

de PF’s deelnemen.  

 

Kim (interview 3) wijst op de methode waarbij leven en schrift verbonden worden. Deze 

methode spreekt haar aan. Ook Fr. Paul wijst erop hoe belangrijk hij de methode vindt. “Door 

het gebruik van de methode worden mensen open voor de schrift”, zo zegt hij. Kim zegt dat 

het soms moeilijk is de groepen bijeen te houden. Door verhuizing is er veel verloop in de 

parochie.   
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Ervaringen vanuit het pastoorsperspectief 

De pastoor van St. Monica, Fr. Paul (interview 11) ziet de SCC’s als schakel tussen hem en de 

leden. Hij krijgt veel terug uit de groepen en weet zo wat er in de parochie speelt. Ook ziet hij 

dat mensen elkaar dragen in de SCC’s. Men steunt en helpt elkaar en voorziet hiermee in een 

behoefte die anders vanuit het pastoraat geregeld moet worden. De pastoor kan via de 

structuur van de SCC’s veel mensen bereiken zonder al te veel werk. SCC’s zijn zo een 

efficiënte manier van werken. Daarnaast wordt ook door Fr. Clem (interview 12) de structuur 

van de SCC’s als positief gewaardeerd. De goede structuur biedt continuïteit. Door de 

structuur zijn SCC’s zelfdragend en niet direct afhankelijk van de priester, terwijl de priester 

aan de andere kant via dezelfde structuur veel invloed kan hebben. Hij kan via deze structuur 

thema’s in de SCC’s ter sprake brengen. Beiden waarderen de structuur vooral omdat deze zo 

goed geïntegreerd is in de parochiestructuur.  

 

Mensen worden geholpen in hun geloof. Door gesprek kunnen mensen groeien in heelheid en 

heiligheid. Ook bieden de SCC’s een plek waar men elkaar helpt in het gebed. Door lezing 

van Gods woord worden SCC- leden opener voor dit woord waardoor men ook meer 

voorbereid naar de mis komt.  

 

Zowel de huidige pastoor van St. Monica’s als de vorige pastoor zien de SCC’s ook als 

middel om de parochie op te bouwen. SCC’s versterken de onderlinge verbondenheid tussen 

mensen. Fr. Paul ziet de SCC’s ook als follow up voor meer korte termijn trajecten en 

retraites. Verder waardeert de pastoor de SCC vanwege de laagdrempeligheid, iedereen kan 

eraan meedoen. Zowel Fr. Clem als Fr. Paul zien dat de betrokkenheid van de SCC- leden 

groot is.  

 

Collega´s wezen fr. Paul erop dat mensen elkaar op een verkeerd spoor kunnen brengen 

binnen de SCC´s. Hij vertrouwt echter op de werking van de H. Geest in de groep. Wel ziet fr. 

Paul vriendengroepen niet echt zitten, omdat de SCC een afspiegeling van de parochie moet 

zijn.  

   

3.5 Conclusie van de casestudy 
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De vraagstelling van deze casestudy luidde: Hoe werken Small Church Communities volgens 

de NAPRC methode in de praktijk? Om tot een antwoord te komen op deze vraag kijken we 

naar de bevindingen die het observatieonderzoek in de parochie, het observatieonderzoek in 

de door mij gevolgde SCC’s en de interviews opgeleverd hebben. 

 

In de beschrijving van de theorie zagen we dat Baronowski niet de term Small Christian 

Communities maar Small Church Communities gebruikt. Hij doet dit omdat in zijn visie de 

kleine gemeenschappen volwaardige kerken zijn met alles wat daarbij hoort.  

 

Uit de observatie in St. Monica’s wordt duidelijk dat er een professionele organisatie achter 

de SCC’s schuil gaat. Deze organisatie is nodig om de bijna veertig SCC’s in deze parochie 

aan te sturen. Tevens zorgt de structuur voor continuïteit, zodat bij vertrek van een betrokkene 

blijft de structuur overeind blijft. Een pastoraal werkster is vijftig procent van haar werktijd 

bezig met de coördinatie van SCC’s. In haar werk wordt ze bijgestaan door het 

leiderschapsteam waarin naast haar een kernteamlid als SCC afgevaardigde en de pastoor als 

eindverantwoordelijke van de parochie zitten. Het leiderschapsteam houdt zich vooral bezig 

met de aansturing en de spirituele invulling van de SCC’s. Ook ziet het leiderschapsteam erop 

toe dat de methode voor SCC´s bewaakt wordt. Naast het Leiderschapsteam wordt Jean, de 

pastoraal werkster, in de begeleiding van de SCC’s op een meer uitvoerend niveau bijgestaan 

door een kernteam. In dit team is een grotere groep parochianen vertegenwoordigd die Jean 

helpen SCC’s te ondersteunen en te creëren. Er gaat vanuit het kernteam nogal wat aandacht 

uit naar het creëren van nieuwe SCC’s. In het begin kwamen er veel nieuwe mensen, maar dat 

is gaandeweg minder geworden. Toch lukt het elk jaar weer nieuwe mensen via kort lopende 

trajecten binnen te krijgen. De hele structuur rond de SCC’s zorgt voor continuïteit in de 

Small Church Communities.  

 

Maandelijks worden de Pastoral Facilitators, als schakel tussen de SCC’s en de parochie 

bijeen geroepen voor een PF meeting. Elke bijeenkomst begint met gebed en reflectie. Tijdens 

de meetings komen er verschillende thema’s aan bod die betrekking hebben op SCC’s of 

actueel zijn in kerk of samenleving. De PF geeft aan de groep door wat hij of zij gehoord 

heeft in de PF meeting. Binnen de SCC is de PF degene die de methode bewaakt en 

observeert waar er problemen zijn. Hoewel de aard van de problemen heel verschillend kan 
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zijn, kan de PF de problemen ofwel binnen de groep oplossen ofwel hulp vanuit de parochie 

inroepen. Om de PF spiritueel te helpen ontvangen ze jaarlijks als groep een retraite.  

 

Uit de observaties en de interviews blijkt dat veel mensen, zowel leden als niet- leden van 

SCC´s, de Small Church Communities positief waarderen. De SCC´s worden ervaren als een 

plek waar het geloof gevoed wordt en waar men de relatie met de Heer ervaart. Volgens het 

vooropgezette schema van Baronowski bidt men en probeert men leven en geloof te 

verbinden. Door de methode goed toe te passen gaan mensen nadenken over hun geloof, dit 

ook uitspreken en delen met anderen. Ieder krijgt tijdens de zittingen de kans om zich uit te 

spreken. Er wordt niet gediscussieerd. Men vertrouwt erop dat de Geest in de groep zijn werk 

doet. Hoewel het de bedoeling is dat de community ook naar buiten treedt om te getuigen van 

het geloof en diaconale werken te doen, zagen we dat dit vaak moeilijk bleek te zijn. Leden 

van de SCC´s ervaren hun Small Community ook als een plek waar ze gemeenschap ervaren. 

Door de SCC kan men naastenliefde geven en ontvangen.  

 

Teveel mensen met problemen kunnen een zware druk leggen op een groep. Ook als de 

methode niet goed bewaakt wordt, kan het mis gaan met de groep. De groep moet beseffen 

wie ze als groep zijn: een Small Church Community. De PF speelt een belangrijke rol bij het 

handhaven van de methode. Zeker een PF van een beginnende groep is belangrijk, hij of zij 

zet de groep op een spoor waar de groep later moeilijk afkomt. Soms kan bij problemen een 

specialist van buiten de groep helpen de problemen op te lossen.  

 

Vanuit de rest van de parochie worden de SCC´s en hun leden over het algemeen als positief 

ervaren. Mensen uit de SCC´s worden gezien als meer betrokken parochianen. Velen van hen 

zijn vrijwilliger en de participatie in vieringen is hoger. Er was slechts één negatieve reactie 

van iemand die vond dat SCC mensen teveel samenklitten. 

 

Zowel de pastoor als mensen uit het kernteam zijn positief over de methode van Art 

Baronowski en over de structuur die men in St. Monica´s heeft voor Small Church 

Communities. Deze stevige structuur biedt continuïteit. Men gelooft in SCC´s als plek van 

geloofsverdieping en gebed. Ook worden de SCC´s gezien als gemeenschap stichtend. De 

geïnterviewde pastoors zien de SCC´s als een goede methode om mensen in hun geloof te 

helpen zonder dat hen dit als pastoor veel tijd en moeite kost. Toch staan de SCC´s niet op 
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zichzelf, omdat ze deel uitmaken van de parochiestructuur en ze een link hebben met de 

priester die er zijn invloed op kan uitoefenen. Groepen die zichzelf aanmelden worden wel als 

negatief ervaren omdat deze groepen meestal geen afspiegeling van de parochie zijn.  

 

Aan het einde van deze casestudy zou ik willen komen tot een definitie van Small Church 

Communities volgens de methode van de NAPRC zoals ik deze heb zien toegepast in de St. 

Monicaparochie in Indianapolis. Een definitie van een Small Church Community zou kunnen 

zijn:  

 

“Small Church Communities volgens de NAPRC methode zijn kleine groepen gelovigen die 

regelmatig samenkomen om leven en geloof te delen door gesprek, schriftreflectie en gebed. 

Ze willen kerk zijn op het laagste niveau om te groeien in relatie met de Heer, de relatie met 

elkaar en de relatie met de bredere parochie.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Theologische reflectie in zes stappen 

 

In het eerste deel van dit onderzoek heb ik de praktijk van Small Church Communities 

volgens de methode van Art Baronowski in de St. Monicaparochie beschreven. Ik heb 

daarvoor gebruik gemaakt van de casestudymethode. In dit deel wil ik theologisch reflecteren 

op deze studie en komen tot een theologische waardering. Voor de theologische reflectie 

gebruik ik de theologische reflectiemethode van Wissink.21 Deze methode bestaat uit zes 

                                                 
21  J. Wissink, zes-stappenmodel t.b.v. theologische reflectie. Zie artikel: Een buurtpastor, een trainer en de 
buurtboys in de bundel: Baart, Vosman, Present, Utrecht 2003. Door een fout in de opmaak is het zes-
stappenmodel niet goed opgenomen in de bundel. Vanaf stap 4 loopt het mank: in stap 4 hoort de theologische 
waardering die in stap 5 doordacht wordt. In stap 6 wordt aangegeven waar door mogelijke tekorten aan 
informatie geen conclusies getrokken kunnen worden. In dat geval worden nieuwe onderzoeksvragen 
geformuleerd. Anders komen we tot gevolgtrekkingen die leiden tot interventies of plannen.    
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stappen waardoor men tot een theologische waardering kan komen. De eerste stap is de 

beschrijving van een geval in een verslag of casus. In mijn geval is dit de beschreven praktijk 

van Small Church Communities in de casestudy. De tweede stap is de beschrijving van 

associaties die de casus oproept: begrippen, beelden en modellen uit de geloofstraditie of de 

wijsgerige traditie. In de derde stap gaat het om de mensvisies, godsbeelden, 

maatschappijbeelden, kerkbeelden, verlossingsbeelden, verlangen en dynamiek die er 

misschien aanwezig zijn. In de vierde stap maak ik een theologische positiekeuze. Wat zie ik 

in een eerste reactie aan waarden en onwaarden? In de vijfde stap doordenk ik de positiekeuze 

die ik in de vorige stap ingenomen heb. Door theologisch erover na te denken controleer ik of 

mijn primaire reactie uit de vierde stap juist is. Om te komen tot een lopend verhaal 

combineer ik de stappen 4 en 5. In de zesde stap kom ik met gevolgtrekkingen uit het 

voorgaande. Mogelijk zijn er interventies of plannen, in het bijzonder voor de toepassing in 

Nederland. 

  

4.1 Stap 1: De casestudy 

 

We gaan uit van de casestudy waarin de praktijk van Small Church Communities in de St. 

Monicaparochie in Indianapolis in de VS beschreven wordt.  

 

4.2 Stap 2: Eerste associatie met begrippen, beelden en modellen uit de geloofstraditie of 

de wijsgerige traditie.     

 

Small Church Communities zijn gemeenschappen van gelovigen. Het zijn niet mensen alleen 

maar het gaat om een verzameling van mensen, een gemeenschap. Gelovigen verzamelen 

zich in groepjes van 8 tot 12 personen om met elkaar het geloof te beleven. Community, 

gemeenschap, koinonia in het Grieks of communio in het Latijn, is een belangrijk begrip in 

onze gelovige traditie. Haar stichter Jezus Christus begon zelf met het verzamelen van 

mensen om zich heen. Het Griekse woord ekklesia betekent ook samengeroepen. Kerk is in 

zichzelf dus gemeenschap zijn. Nadenkend over gemeenschap brengt mij dat ook bij de 

bijbelse tekst van Matteüs 18, 20 waar Jezus zegt: “Want waar twee of drie in mijn naam 

verzameld zijn, daar ben Ik in hun midden.” Zo vormen we als kerk gemeenschap met elkaar 

en met met Jezus Christus.  
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In de interviews lezen we dat de ontmoetingen van de SCC’s meestal plaats vinden in huizen. 

Gastvrij worden de groepsleden ontvangen in het huis van één van hen.  In sommige landen 

worden SCC -achtige groepen ook wel huiskerken genoemd. Het huis als ontmoetingsplek 

tussen God en mensen en mensen onderling komen we in de bijbel veelvuldig tegen. Ik denk 

bijvoorbeeld aan Lucas 19, 5, waar Jezus Zacheüs uit de boom roept met de woorden: 

“Zacheüs, kom vlug naar beneden; vandaag moet Ik in uw huis verblijven.” Ik denk ook aan 

teksten uit Handelingen waar de leerlingen na Zijn dood en verrijzenis elkaar gastvrij 

ontvangen in hun huizen om daar bijeen te zijn en elkaar te laten delen in hun geloof. In 

Handelingen 10, 22 lezen we hoe Petrus bij de tot dan toe voor hem onbekende Cornelius 

wordt uitgenodigd, opdat Petrus zijn geloof met hem kan delen.  

 

De associaties over het huis als ontmoetingplek brengen me verder naar het begrip 

gastvrijheid. In SCC’s wordt immers gastvrijheid verwacht van de gastheer of gastvrouw. De 

ontvangst gaat niet zomaar, maar er worden voorbereidingen getroffen. Er staan genoeg 

stoelen klaar, er is een drankje en een hapje, etc. Binnen onze traditie is gastvrijheid een 

belangrijke waarde. Er wordt dan ook wel eens gesproken van “christelijke gastvrijheid”. Een 

goed voorbeeld van gastvrijheid als christelijke waarde vinden we bij de heilige Benedictus. 

In zijn kloosterregel roept hij zijn monniken op gasten te ontvangen alsof ze de Heer zelf zijn.  

 

Hoewel er in SCC’s ook priesters en religieuzen kunnen zitten, waren het de leken die 

participeerden in de door mij gevolgde groepen. Ook in de organisatie rond de SCC’s nemen 

de gelovigen veel taken op zich. De gelovigen komen hiermee tegemoet aan een wens van 

Vaticanum II: namelijk actieve participatie van gelovigen in de kerk. In de dogmatische 

constitutie over de kerk, Lumen gentium wordt in § 30 expliciet opgeroepen “dat allen en elk 

op zijn manier aan de opdracht eensgezind meewerken”.  

      

Opvallend is ook hoe gelovigen de dagelijkse dingen die ze meemaken, verbinden met het 

geloof. Dit brengt ons naar het begrip persoonlijke vroomheid. Mensen hebben een eigen 

geloofsbeleving die verbonden is met het leven van alledag. Bijvoorbeeld in het 

observatieverslag van groep 3 zien we hoe Peter God dank zegt om de prestaties van zijn 

kinderen en hoe Susan dankbaar is om haar studie. Geloof en leven zijn met elkaar verbonden.  
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Waar mensen in de SCC’s samenkomen, treffen we zorg en naastenliefde aan. Mensen in 

SCC’s helpen elkaar in het leven met praktische hulp en soms ook financieel. Zorg is een 

begrip dat we vandaag de dag veel tegenkomen, maar zorg is van alle tijden. Ook in onze 

gelovige traditie zijn zorg en naastenliefde belangrijke begrippen. De term mantelzorg die we 

vandaag zo vaak horen, vindt zijn oorsprong bij de H. Martinus van Tours die zijn mantel 

deelde en hem om een bedelaar heen sloeg. Jezus zelf leert ons hoe  belangrijk Hij 

naastenliefde vindt. Hij zegt: “… onze naaste liefhebben als onszelf is veel meer dan alle 

brand- en slachtoffers” (Marcus 12, 33). 

 

Tot slot wil ik noemen de term vertrouwen. Waar mensen hun leven delen met andere 

mensen is het belangrijk dat er een basis van vertrouwen is. In SCC’s is die basis er, zo 

mogen we concluderen uit de openhartige gesprekken die er plaatsvinden. Al in de eerste fase 

van de groep wordt afgesproken dat die basis van vertrouwen gegarandeerd moet zijn. In ons 

geloof komt het ook aan op vertrouwen. Geloven is vertrouwen op God. Als we in onze 

bijbelvertalingen het woord vertrouwen of geloof tegenkomen, dan gaan deze terug op het 

Griekse woord pistis. Pistis heeft beide betekenissen in zich. Het kan zowel met geloof als 

vertrouwen vertaald worden. 

 

4.3 Stap 3: Mensvisies, godsbeelden, maatschappijbeelden, kerkbeelden, 

verlossingsbeelden, verlangen, dynamiek, zelfbeleving van de pastor, stijl van 

leiderschap en visie op pastoraat 

 

Als ik hier een mensvisie, godsbeeld, maatschappijbeeld, etc., noem, vermeld ik erbij vanuit 

welk perspectief ik dit doe. Er zijn namelijk meerdere perspectieven van waaruit mensvisie, 

godsbeeld, maatschappijbeeld te benoemen zijn. De ene keer is dit bijvoorbeeld vanuit het 

perspectief van Fr. Paul en een andere keer vanuit de SCC leden.  

  

 

 

 

 

4.3.1 Mensvisie 
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Het eerste dat me opvalt als we nadenken over de mensvisie is dat de mens in de methode van 

Baronowski gezien en gekend wordt als een persoon. Als persoon staat iemand in de SCC en 

als persoon heeft ieder groepslid rechten en plichten. Er zijn regels voor communicatie 

opgenomen die de rechten van de persoon beschermen. Zo’n recht is bijvoorbeeld dat de 

persoon in de groep alleen dat meedeelt aan de groep wat hij of zij kwijt wil. Regels zorgen 

ervoor dat iedere persoon zich veilig kan voelen in de groep.  

   

Mensen in SCC’s gaan met elkaar een traject aan voor onbepaalde tijd. In de interviews en 

observaties zagen we dat mensen zich over het algemeen bewust zijn van de 

verantwoordelijkheid die ze hiermee op zich nemen naar de groep en naar elkaar. Die 

verantwoordelijkheid verdicht zich in crisissituaties zoals we zagen bij groep 3, waar de SCC 

grote verantwoordelijkheid op zich nam rond het overlijden van een echtpaar in hun SCC. 

Incidenteel kwam het ook voor dat mensen juist geen verantwoordelijkheid namen. 

Bijvoorbeeld in interview 4 waar wordt gesproken over de groep die geen condoleance stuurt 

bij het overlijden van een familielid van het betreffende groepslid. Esther, de geïnterviewde, 

noemde dit als voorbeeld van het niet nemen van verantwoordelijkheid.  

 

Zojuist bij de eerste associaties noemde ik vertrouwen als belangrijke term. Deze term laat ik 

hier terugkomen omdat vertrouwen alles te maken heeft met de visie op mensen. Om te 

functioneren in een SCC is vertrouwen in de medemens nodig. Zonder vertrouwen kun je niet 

delen met anderen, terwijl delen juist zo belangrijk is in SCC’s. Doordat mensen 

vertrouwelijke dingen van zichzelf blootgeven, stellen ze zichzelf kwetsbaar op. Soms gaat 

het zelfs over falen en fouten die mensen gemaakt hebben. Deze kwetsbaarheid vraagt 

vertrouwen. Vertrouwen is er niet zomaar, vertrouwen groeit. Baronowski beseft dat en heeft 

daarom als eerste fase in zijn methode opgenomen de fase waarin mensen aan elkaar kunnen 

wennen en waarin vertrouwen kan groeien. Vertrouwen spreekt ook uit het leidinggeven van 

Fr. Clem, Jean en FR. Paul. Ze hebben er vertrouwen in dat de mensen van de SCC’s  het 

geloof met elkaar op een goede wijze beleven. Ook geven ze vertrouwen door mensen actief 

te betrekken in de organisatie rond SCC’s.  

 

In het mensbeeld van de SCC- leden komt een verlangen naar gemeenschap naar voren. De 

Small Church Community komt hen tegemoet in dit verlangen. Dit verlangen naar 

gemeenschap maakt ons duidelijk dat de mens een gemeenschappelijk wezen is. Waar de 
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samenleving individualistischer wordt, wordt het verlangen van mensen naar gemeenschap 

sterker. Waar gemeenschap begint te ontbreken, krijgen mensen er behoefte aan. Naast 

internetcommunities en netwerken kunnen SCC’s aan dit verlangen tegemoet komen. Verschil 

met veel hedendaagse netwerken is wel dat de mens in de SCC echt gekend wordt en niet 

slechts van een foto of door de stem zoals bij internetcommunities bijvoorbeeld. 

 

4.3.2 Godsbeelden 

 

Wanneer we reflecteren op Godsbeelden is het goed om eerst te beseffen dat ieder mens een 

eigen godsbeeld heeft. Over deze persoonlijke godsbeelden van mensen is niet zoveel te 

zeggen. Bovendien reikt het voor hier te ver om bijvoorbeeld uit elk afzonderlijk interview 

een Godsbeeld te distilleren, als die al naar voren komt. Wel wil ik ingaan op Godsbeelden in 

de SCC’s. Voor mij is het meest opvallend dat God gezien wordt als een nabije God. Hij is 

een God waarmee de gemeenschap haar ervaringen deelt. De bijeenkomsten worden geopend 

en gesloten met gebed. Zo weten de leden van SCC’s God in hun midden tijdens de 

bijeenkomst. Heel expliciet worden de zorgen van de dag, het verlangen en de dankbaarheid  

uitgesproken in de voorbeden.  

 

Ook is God een God die zich in de gemeenschap laat ontmoeten. Ik noemde al de tekst van 

Matteüs 18, 20 waar Jezus zegt: “Want waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben 

Ik in hun midden.” Deze tekst komt regelmatig terug in de literatuur over SCC’s. Mensen in 

SCC’s beseffen dat God doorstraalt in mensen die door Hem aan elkaar gegeven zijn.  

 

In de SCC’s wordt God vooral als een zachte God ervaren. God komt niet naar voren als een 

straffende God of een God als rechter. Als mens onderhoud je een relatie met God en die 

relatie vraagt onderhoud door sacramenten, gebed en naastenliefde. God van zijn kant 

onderhoudt de relatie door te voorzien in een rustig en goed leven. Hij beantwoordt de 

gebeden die tot hem gericht worden. Niet dat God op iedere vraag een passend antwoord heeft 

maar men ervaart wel dat God voorziet in de vragen die men gesteld had. Over zonde 

waardoor de relatie met God verstoord wordt, wordt weinig gesproken in SCC’s. 
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4.3.3 Maatschappijbeelden 

 

Maatschappijbeelden komen niet heel sterk naar voren in de SCC’s. Wat wel opvalt, is dat 

leden van SCC’s in de groep weinig doen aan kritiek op de maatschappij. Wel zien leden van 

de SCC’s de participatie in de SCC als deelname aan de maatschappij. Men vindt het 

belangrijk om te participeren in een groep. Dat deze groep kerkelijk is maakt niet zoveel uit. 

De kerk is immers onderdeel van de maatschappij. De SCC is voor deze mensen een netwerk 

waarin ze participeren en zich gekend weten.  

 

Verder komen we enkele aspecten tegen die typerend zijn voor de Amerikaanse samenleving. 

Iemand gaf het belang van de gemêleerdheid van de SCC aan: “zwart en blank moeten 

deelhebben aan SCC’s”. Voor deze persoon is de SCC een soort afspiegeling van de ideale 

samenleving waarin blank en zwart gelijkwaardig participeren. Omdat in de Amerikaanse 

samenleving maatschappelijke organisaties veel in privé-handen zijn, vindt men het belangrijk 

om financieel bij te dragen aan dergelijke organisaties. In sommige SCC’s zet men zich als 

groep in voor één of meerdere goede doelen.  

 

De St. Monicaparochie is binnen de stad en binnen de wijk behoorlijk op zichzelf staand. Er 

zijn niet veel contacten met maatschappelijke organisaties en waar die er wel zijn, zijn dit 

vooral privé-initiatieven. De parochie als organisatie onderhoudt die contacten niet. Jammer 

eigenlijk omdat zo de parochie meer missionair zou kunnen zijn. Toch is de parochie zich 

bewust van de staat en de samenleving. Niet voor niets wordt aandacht besteed aan de sociale 

leer van de kerk.  

 

4.3.4 Kerkbeelden 

 

Verschillende kerkbeelden komen binnen het onderzoek naar voren. Op de eerste plaats wil ik 

noemen het kerkbeeld van de parochie. St. Monica wil bekend staan als een welkome 

parochie waar niemand buiten gesloten wordt. Er wordt waarde aan gehecht dat leden zich 

thuis voelen en dat ook nieuwe leden zich snel thuis weten. Om de integratie van nieuwe 

leden te bevorderen zijn er verschillende initiatieven waarop men gewezen wordt bij 

inschrijving in de parochie. De parochie is een goed geolied systeem waarin men probeert het 

zoveel mogelijk mensen naar de zin te maken.  
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Sterk komt naar voren het beeld van kerk als communio. Zowel op parochieel niveau als op 

het niveau van de SCC’s speelt dat SCC’s gezien worden als instrument om communio of 

koinonia te vormen. Fr. Clem (interview 12) geeft als motivatie om te starten met SCC’s op 

dat het een kerkopbouwend initiatief  is en voor Fr. Paul was dat de reden om de SCC’s voort 

te zetten. Naast parochie en SCC’s zijn er ook parochianen die hun kerk als communio zien in 

de zin van een sociaal netwerk. Het interview met Barb (interview 2) laat zien dat sommige 

mensen eerst op zoek gaan naar een parochie alvorens ze een huis kopen. Amerikanen 

verhuizen meer dan Europeanen. Via de parochie vindt men een gemeenschap en krijgt men 

snel een sociaal netwerk.  

 

In Baronowski’s methode komt de kerk naar voren als een netwerk van gemeenschappen. De 

wereldkerk bestaat uit een netwerk van diocesen, het diocees bestaat uit een netwerk van 

parochies en de parochie bestaat uit een netwerk van Small Church Communities. De SCC is 

de onderste laag van de kerk. De persoon van de bisschop is de brug tussen de wereldkerk en 

het diocees, de pastor is de brug tussen diocees en de parochie en de Pastoral Facilitator is de 

brug tussen de parochie en de SCC. Koetter deelt deze visie van Baronowski niet. Voor 

Koetter blijft de parochie de onderste laag van de kerk. SCC’s zijn voor hem eerder een 

pastoraal hulpmiddel in de parochie. Koetter vindt het ook niet realistisch om te denken dat 

alle katholieken in een SCC onder te brengen zijn.  

 

Baronowski vindt dat SCC’s echte “kerk” zijn omdat ze via de persoon van de pastoral 

facilitator verbonden zijn met de bredere parochie. Ook zijn SCC’s echte “kerk” omdat er 

geleerd, gevierd en gediend wordt. Deze drie functies zijn de drie klassieke taken die de kerk 

zich stelt. Men vindt deze drieslag terug in veel ecclesiologiën22. We zagen in het onderzoek 

inderdaad dat leren, vieren en dienen voorkomen in de SCC’s.  

 

Als laatste wil ik de kerk noemen als plek waar mensen genade ontvangen voor hun leven. De 

SCC heeft iets te betekenen voor het leven van deze mensen, ze ontvangen hier genade door 

gebed en ontmoeting. Hetzelfde geldt voor de parochie, ook hier ontvangt men. In de 

casestudy worden regelmatig de sacramenten genoemd als genademiddelen. Men waardeert 

                                                 
22 Van Vliet, pag. 112.  
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het als men met veel mensen op een inspirerende wijze eucharistie kan vieren. In die zin is de 

parochie als een bron waar mensen genade ontvangen.  

 

4.3.5 Verlangen en dynamiek 

 

Er zijn verschillende verlangens te benoemen waarom mensen in een SCC gaan. Een aantal 

dingen heb ik al genoemd, maar ik wil ze hier opnieuw benoemen, omdat er ook een 

verlangen van mensen in schuil gaat. Ik herken bij SCC leden een verlangen naar 

gemeenschap. De SCC vormt voor hen een plek waar ze mensen ontmoeten en waar ze zich 

geborgen weten. Voor anderen is het meer het verlangen naar integratie in een parochie dat 

hen ertoe beweegt in een SCC te stappen. Het verlangen naar gemeenschap geldt ook voor 

mensen in de bredere parochie. De parochie biedt een plek waar ze zich thuis weten en waar 

ze hun vrienden vinden. Voor sommigen echter zal participatie in de parochie en de SCC ook 

een mooie aantekening in hun CV opleveren. In Amerika is het immers een maatschappelijke 

waarde om tot een geloofsgemeenschap te behoren.  

 

Wat we ook een aantal keren tegenkomen in de interviews, is dat gelovigen actief hun geloof 

willen beleven. Tijdens het zondagse kerkbezoek zijn ze meer ontvangers, terwijl ze in de 

SCC actief met hun geloof bezig zijn. De SCC geeft hen de mogelijkheid het geloof met 

anderen te delen. Deze mensen willen graag hun eigen levensverhaal in het licht van het 

geloof plaatsen door met anderen hierover praten. Verder kan door het eigen geloof in de 

groep te brengen dit geloof bevraagd worden, en waar geloof bevraagd wordt, kan groei 

ontstaan. Ongearticuleerd geloof wordt gearticuleerd geloof.  

 

In SCC’s wordt een verbinding gemaakt tussen geloof en leven. De reflectievragen bij de 

evangelietekst koppelen centrale thema’s uit die tekst terug naar het eigen leven van de 

deelnemers. De tekst wordt op deze wijze een levende tekst die alles van doen heeft met het 

eigen leven. In de terugkoppeling vindt een hermeneutische slag plaats zodat het leven van 

alledag verbonden wordt met Jezus Christus en het evangelie.  

 

We hebben al gesproken over het gastheer/gastvrouw zijn van de SCC leden. Van tijd tot tijd 

is iedereen aan de beurt om de groepsgenoten te ontvangen. Baronowski benadrukt in de 

methode dat het onthaal eenvoudig moet zijn. Er hoeft niet uitgepakt te worden. Het gevaar 
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dat hier namelijk in schuilt, is dat er een soort klassencompetitie kan ontstaan. Het mag niet 

zo zijn dat de financieel minder bedeelde zich geneert om te ontvangen omdat hij of zij niet 

kan voldoen aan de standaard van de hapjes en de drankjes. Natuurlijk blijft het een feit dat 

mensen met verschillende maatschappelijke achtergronden en salarissen in SCC’s zitten. 

Daarom is het goed dat als een dergelijk probleem zich voordoet dit ook bespreekbaar 

gemaakt wordt.   

We komen een paar antiverlangens tegen in SCC’s. Zowel in de methode als ook in sommige 

SCC’s ontwijkt men politieke en sociale discussies. Men praat in SCC’s vooral vanuit de 

ervaring die verbonden wordt met het geloof. Met de nadruk op ervaring is er minder 

aandacht voor de ratio. Ervaringstaal verstaat iedereen en door op dit niveau te praten loopt 

men niet de kans dat mensen het gesprek niet kunnen volgen. Echter de intellectueel zou zich 

beperkt kunnen voelen omdat hij juist ook op het niveau van de ratio aangesproken wil 

worden.  

 

Als antiverlangen in de parochie zie ik discussie. Discussie werd vaak afgedaan als niet 

constructief en negatief, terwijl dit juist ook bij kan dragen om dingen helder te krijgen en 

draagvlak te creëren. In die zin kan discussie helpen de parochie op te bouwen.  

 

Fr. Paul noemt SCC’s een “positieve manier van pastoraat terwijl veel pastoraat ingaat op 

problemen” (interview 11). Met probleempastoraat bedoelt hij pastoraat rond ziekte, 

overlijden en problemen van mensen in het leven. In de SCC’s is het pastoraat niet betrokken 

bij problemen en dat vindt hij waardevol. Hij ziet het als een beperking wanneer het pastoraat 

alleen betrokken is bij problemen.  

 

4.3.6 Zelfbeleving van de pastor, stijl van leiderschap en visie op pastoraat 

 

Opvallend is dat Fr. Paul en Jean, de pastorale werkster, veel op de tweede lijn werken. Ik 

bedoel hiermee dat ze, zeker waar het om SCC’s gaat, zich vooral met faciliteren bezig 

houden. Jean zegt dat ook in een gesprek: “Mijn taak is echt ondersteunend, ik ben vooral 

bezig met het coördineren en organiseren van ontmoetingen”. Samen met het 

leiderschapsteam waarin naast Jean ook Fr. Paul en Trina zitten, ziet ze toe op het 

functioneren van de SCC’s in de parochie. Pas wanneer er problemen ontstaan, treden de 



 
StuCom 0214a                                                                         www.stucom.nl     70. 
 

 

pastores meer op de eerste lijn. Dit kan bijvoorbeeld als een groep niet goed loopt of wanneer 

er vraag is naar individueel pastoraat. 

 

Fr. Paul Koetter ziet SCC’s als hulp in het pastoraat. Hij is ermee geholpen als mensen een 

aantal pastorale taken zelf op zich nemen in SCC’s. Hij noemt drie dingen. Ten eerste, 

mensen in SCC’s koppelen terug naar hem wat er gaande is met mensen in hun groep zodat 

hij eventueel iets doen kan. Men zou hier van een signaleerfunctie van SCC’s kunnen 

spreken. Ten tweede dragen mensen in SCC’s zorg voor elkaar. En ten derde kan hij via de 

SCC’s veel mensen bereiken. Hoewel het zo is dat mensen elkaar helpen in SCC’s, denk ik 

niet dat het pastoraat er voor Koetter minder door zal worden. Ik denk dat de organisatie van 

SCC’s pastoraat genereert. Waar problemen anders onbesproken blijven of in de 

vriendenkring besproken worden, komen ze nu makkelijker via de SCC bij de pastores 

terecht.  

 

In het gesprek met Jean en het interview met Fr. Paul wordt duidelijk dat beiden er waarde 

aan hechten dat er gemeenschap ontstaat in de parochie. Mensen moeten zich thuis gaan 

voelen. Koetter noemt “kennen en gekend worden” een belangrijke vrucht van de SCC’s. Dit 

roept het beeld op van de parochie als communio.  

 

Op een goed georganiseerde manier delegeert men in de St. Monicaparochie taken aan 

derden. Voor de pastores betekent dit een ontlasting en pastoranten krijgen de mogelijkheid 

zich te ontplooien. Hoewel de pastores wel beschikbaar blijven voor het pastoraat, trekken ze 

zich actief terug uit een aantal activiteiten in de parochie. Het viel op dat Fr. Paul naast zijn 

priesterlijke taken een echte manager was die dagelijks meerdere vergaderingen afliep. 

Koetter was zichzelf goed bewust van de grootte van zijn parochie en het management dat 

daarbij hoorde. Hij maakte daarom ook keuzes in het pastoraat. Gelukkig voor hem is hij een 

manager van het soort dat ook goed kan delegeren.  

  

4.4 Stap 4: Theologische positiekeuze. Wat waardeer ik als waarden en onwaarden? 

Stap 5: Theologische doordenking van waarden en/of onwaarden van de vorige stap.  

 

In de 4e stap kom ik als theoloog in het spel: in de casestudy onderken ik waarden en 

onwaarden. Sommige dingen vind ik gewoon goed, en bij ander dingen plaats ik mijn 
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kantekeningen of geef ik mijn afkeuring. In de theologische doordenking verantwoord ik mijn 

stellingname naar de christelijke traditie. Om tot een lopend verhaal te komen neem ik de 

stappen 4 en 5 samen.  

 

 

4.4.1 Communio 

Gemeenschap (of communio in het Latijn of  koinonia in het Grieks) is een centraal en te 

waarderen thema in dit onderzoek. Zowel in de methode van Baronowski  als op het niveau 

van de SCC’s en op het niveau van de parochie staat gemeenschap centraal. Dit is goed, want 

het bouwt de parochie op. Geloof bestaat immers niet zonder gemeenschap. De relatie met 

God is gemeenschap. Naast de relatie met God is er de relatie met de naasten. Voor Jezus 

hangen deze twee relaties nauw met elkaar samen. In het dubbelgebod van de liefde komen 

deze twee relaties zelfs als inwisselbaar naar voren.23 De liefde tot God leidt tot naastenliefde 

en vice versa kunnen ze elkaar als het ware in een spiraal verdiepen. Jezus zegt het heel 

expliciet: ‘Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben Ikzelf in hun midden’. De 

vroegchristelijke betekenis van communio is: deelname van de gelovigen aan de van God 

geschonken heilsmiddelen waardoor gemeenschap bestaat met elkaar en met God.24 Deze 

oud- christelijke communio gedachte wordt rond het tweede Vaticaanse concilie nieuw leven 

ingeblazen25. Ik zeg hier bewust rond het concilie want het woord zelf wordt in de 

concilieteksten niet gebruikt26. Na het concilie komt deze gedachte in veel ecclesiologieën 

voor.  

 

De leden van de SCC’s ervaren gemeenschap in de groep. Bovendien wordt er door niet-leden 

van SCC’s gesproken over de gemeenschap of communio stichtende werking van SCC-leden 

in de parochie door hun open houding. Door de pastoor van de St. Monicaparochie wordt 

gewezen op de grotere participatie van de SCC leden in het parochiële leven. Het beeld dat uit 

mijn onderzoek naar voren komt, stemt overeen met het bredere onderzoek van Bernard Lee 

                                                 
23 Marcus 12, 29-31 
24 Herbert Vorgrimler, Neues Theologisches Wörterbuch, Herder Freiburg, 2000, pag. 119 
25 De communio gedachte komt naar voren in het eerst hoofdstuk van Lumen Gentium waar gesproken wordt 
over “het volk van God”. Net als Cees v. Vliet in zijn boek Kerk met twee ogen volgt Ton van Eijk in zijn boek 
Teken van aanwezigheid W. Kasper die benadrukt dat het bij communio gaat om “het volk dat verenigd is vanuit 
de eenheid van de Vader, de Zoon en de heilige Geest” (Hiermee citeert Kasper Cyperianus van Carthago). Net 
als in het citaat van Vorgrimler worden zowel de verticale als de horizontale dimensie van communio benadrukt.     
26 T. v. Eijk, Teken van aanwezigheid, pag. 159. Van Eijk laat zien dat er discussie is over de communio-
gedachte rond het tweede Vaticaanse concilie. 
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en WilliamV.D’ Antonio uit 1997.27 In dit onderzoek wordt o.a. de religieuze participatie van 

SCC -leden vergeleken met niet- SCC leden. We zien in dit onderzoek dat de participatie in 

de viering van de eucharistie, het sacrament van boete en verzoening en het gebedsleven 

beduidend groter is. Ook laat het onderzoek zien dat deze leden zich meer gelegen laten 

liggen aan de (sociale) leer van de kerk en vaker deelnemen aan retraites en/of recollecties.  

Deze toewijding aan leer, onderlinge gemeenschap, eucharistie en gebed brengt de SCC’s 

dicht bij de vroeg christelijke gemeente zoals we die tegenkomen in Handelingen 2, 42: “Zij 

wijdden zich trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven, en  aan de onderlinge 

gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.”   

Small Church Communities zijn goed omdat ze tegemoet komen aan de behoefte van mensen 

naar gemeenschap. Geloof wil gemeenschap en dat ervaren mensen heel dichtbij in de SCC. 

Gemeenschap ervaren betekent dat men zich gekend weet, dat men zorg kan geven aan 

anderen maar ook zorg kan ontvangen als dat nodig is. Gemeenschap is ook contact en 

gezelligheid. Hoewel het voornoemde ook eigen is aan de christelijke gemeenschap, krijgt de 

SCC een specifiek christelijk gezicht door het leven te plaatsen in het licht van het geloof, 

door samen de schrift te lezen en door het gemeenschappelijke gebed.  

 

Aangaande de inbedding van SCC’s in de parochie kunnen we niet anders dan concluderen 

dat de SCC -leden goed ingebed zijn in het parochiële leven. Belangrijk hierbij is dat deze 

inbedding ook ervaren wordt door parochianen die niet in een SCC participeren. Dit betekent 

namelijk dat SCC’s als een geaccepteerde geloofsuiting ervaren worden in de parochies. Een 

positief oordeel vanuit de parochie is belangrijk omdat gemeenschap op het kleinste niveau, 

de SCC’s, niet ten koste mag gaan van de gemeenschap van het grotere geheel, de parochie.  

 

Door de gemeenschap met mensen ervaart men ook Gods aanwezigheid. In de huidige 

individualistische samenleving is het goed dat de kerk plekken creëert waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten en hun geloof kunnen beleven. Small Church Communities helpen de 

gemeenschap die er al is verder te versterken. De leden ervaren gemeenschap maar bouwen 

ook aan diezelfde gemeenschap. 

 

4.4.2 Pastorale zorg  

                                                 
27 Bernard Lee, William V.D’Antonio e.a., The Catholic Experience of Small Christian Communities, Paulist 
Press, New York/ Mahwah, New Jersey 1997, hoofdstuk 3: Catholics in Small Christian communities, Who 
belongs and why? 
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Uit de casestudy komt ook naar voren dat er pastoraat ervaren wordt in de SCC’s. Zowel de 

leden van SCC’s als ook de pastoor spreken expliciet dan wel impliciet over deze ervaring. In 

de SCC’s helpen mensen elkaar in hun leven en in hun geloof. Door met elkaar in gesprek te 

gaan worden ervaringen gedeelde ervaringen waarmee de ander zijn/ haar voordeel kan doen. 

Men kan het eigen levensverhaal plaatsen in het licht van het geloof. De woorden ‘delen’ en 

‘geloof’ komen dan ook veelvuldig voor in deze studie. Het is niet gek dat de pastoor van de 

St. Monicaparochie zo’n nadruk legt op deze pastorale kant van de SCC’s, want hij is immers 

belast met de pastorale zorg in de parochie. De positieve getuigenissen van SCC leden over de 

ervaring van het pastoraat zeggen ook weer iets over een vervulling van een behoefte die 

mensen hebben. Het doet mensen goed om dingen met anderen te delen. Door over dingen te 

praten ontstaat er reflectie op het eigen leven en de emoties waarmee men zit. Pastoraat is 

echter niet alleen het delen van emoties met elkaar, maar pastoraat is ook het verhaal van je 

eigen leven in het licht van het geloof plaatsen. Een veelgebruikte visie in deze tijd is die van 

het hermeneutisch pastoraat. Deze visie vinden we bijvoorbeeld bij Gerben Heitink in zijn 

boek Pastorale zorg.28 Zijn visie spreekt mij aan omdat er recht wordt gedaan aan zowel het 

therapeutische aspect van het pastoraat (de pastorant met zijn/ haar verhaal) als aan het 

kerygmatische aspect (de verkondigende kant). Waar vroeger alleen het verkondigende aspect 

een plek had, maakte dit in de jaren 70 van de vorige eeuw plaats voor een vooral 

therapeutische benadering. In de hedendaagse hermeneutische benadering blijven beide polen 

staan. In relatie tot SCC’s moeten we zeggen dat zowel de pool van de verkondiging als de 

pool van het verhaal van de pastorant (deelnemer SCC) een plek krijgen. Het eigen verhaal 

van de pastorant en de verkondiging d.m.v. schriftreflectie zijn naast het gebed belangrijke 

onderdelen in een SCC ontmoeting. In het eerste deel van de SCC- bijeenkomst wordt ruim de 

tijd genomen om ervaringen te delen en naar elkaars verhalen te luisteren. Daarna wordt er 

tijd genomen om in te gaan op het woord van God. Het woord wordt gehoord en men gaat 

erop in aan de hand van kennis en ervaring. Net als voor het persoonlijke verhaal wordt ook 

hier ruim de tijd voor genomen. Hoewel er overeenkomsten zijn, is het pastoraat in de SCC 

anders dan het pastoraat van een pastor. De pastor is immers opgeleid om pastoraat te 

bedrijven. De pastor zal dan ook anders luisteren naar het verhaal van de pastorant dan de 

mensen in de SCC. De pastor zal vanuit zijn theologische en psychologische kennis anders 

reageren op het verhaal van de pastorant. Ik denk dat deze vormen van pastoraat goed naast 

                                                 
28 Gerben Heitink,, Pastorale Zorg, Kok, Kampen, 2005, hfdst. 5, pag 69 – 85.  
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elkaar kunnen bestaan. Ook mogen we niet onderschatten wat “gewone” mensen voor 

geloofskennis en spiritualiteit hebben. We zagen in de casestudy dat de idee van Baronowski 

voor SCC’s juist gegroeid is naar aanleiding van gesprekken met zijn moeder, die voor hem 

symbool stond voor de “gewone” gelovige. De ervaring van het pastoraat in de Small Church 

Communities is een aanvulling op het pastoraat van de pastor. Bovendien denk ik dat er door 

de ervaring in de SCC minder vragen aan de pastor worden gericht. In een tijd van een tekort 

aan pastores lijkt me dit een welkome aanvulling.  

 

Een ander aspect van pastoraat is dat er iemand “tegenover” is. De pastorant krijgt zo een 

klankbord. Ook zal degene die tegenover is soms een ander geluid laten horen dan de 

pastorant had verwacht. Een evangelisch tegengeluid kan heilzaam zijn. De “tegenover” helpt 

de pastorant het eigen verhaal in het licht van het geloof helder te krijgen. In Small Church 

Communities zullen de groepsleden de functie van “tegenover” vervullen.  

Omdat er in SCC’s plek is voor zowel het verhaal van de pastorant als voor een verkondigend 

aspect kunnen we spreken we van hermeneutisch pastoraat. SCC’s hebben hiermee een 

eigentijdse opvatting van pastoraat in huis. 

 

4.4.3 Persoonlijke vroomheid 

Het is positief dat SCC’s mensen voeden in hun persoonlijke vroomheid. Om helder te krijgen 

hoe de SCC de persoonlijke vroomheid precies voedt, is het goed om te kijken naar de 

betekenis van het woord vroomheid. Vorgrimler kijkt naar de betekenissen van het woord 

vroomheid. Het woord is synoniem voor deugdzaam en rechtschapen. In de religieuze context 

betekent het een religieus gevoel en de innerlijke door gebed gekenmerkte houding van de 

mens voor God. Als bijbelse betekenis van het woord noemt hij: Godsvrucht, trouw aan het 

verbond en gerechtigheid29. Vroomheid heeft alles te maken met het persoonlijke geloof en de 

beleving daarvan. Het in de SCC’s beleefde geloof heeft z’n weerslag op dat persoonlijke 

geloof. Het persoonlijke geloof wordt gevoed en verdiept in de SCC. Ook zeiden we al eerder 

dat het persoonlijke geloof wordt gecorrigeerd door de groep als dat nodig is. In die zin zal 

het mensen ook opvoeden in hun geloof. Mensen luisteren naar elkaar, naar elkaars positieve 

geloofsbeleving maar ook naar elkaars worstelingen in het geloof. Dit aanhoren kan een 

positieve betekenis hebben voor het eigen geloven. Het kan iemand sterken in het geloof en 

doen beseffen dat hij of zij niet alleen staat in bijvoorbeeld een worsteling. Ook het 

                                                 
29 Vorgrimler, pag. 202.  
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gemeenschappelijk bidden kan mensen helpen in hun persoonlijk gebed. Hoeveel mensen 

weten niet hoe te bidden. Door voorbeelden van anderen in de SCC worden ze geholpen in 

hun persoonlijke gebed. Vroom heeft voor mij ook met doorzettingsvermogen te maken, 

trouw aan het verbond of de relatie die men met de Heer is aangegaan. Ik denk dat de SCC 

kan helpen in deze trouw. Immers de groep vraagt ook om trouw en om 

doorzettingsvermogen. De groepsleden zullen iemand er wel aan herinneren als hij/zij het 

vaak af laat weten. Aan de andere kant kan iemand ook geconfronteerd worden met zijn of 

haar ontrouw. De werking van de groep kan een positieve werking hebben op het persoonlijke 

geloof. De groep werkt als een spiegel, als voorbeeld en als klankbord.  

 

4.4.4 Leren, vieren en dienen  

 

De klassieke taakverdeling van de kerk bestaat uit drie kernhandelingen die de kerk doen 

ontstaan en die haar uiting van leven zijn: leren, vieren en dienen30. Ik waardeer het dat de 

drie taken terug komen in SCC’s. Baronowski heeft het uitoefenen van deze drie taken in 

SCC’s zelfs als een van de voorwaarden gesteld om zijn SCC’s “kerk” te noemen.  

  

Leren kan men op verschillende manieren. Het ene leren is meer cognitief en het andere gaat 

meer via de ervaring. In de SCC’s zijn beide vertegenwoordigd: er wordt kennis opgenomen 

door lezing van de Schrift en als groep ervaart men de dynamiek van de groep en haar 

heilzame en soms misschien onheilzame maar wel leerzame werking.  

 

Naast de opmerking van Koetter in de casestudy (interview 11), weet ik ook uit de literatuur 

dat sommige Amerikaanse bisschoppen zich zorgen maken over het leren in de SCC’s. Is het 

wel orthodox wat er geleerd wordt? Brengt men elkaar niet op dwaalsporen? Volgens mij valt 

het wel mee met ketterijen in SCC’s. Ik denk dat de bezorgdheid ingegeven wordt door angst. 

Dezelfde angst waardoor het katholieken eeuwenlang verboden was om de bijbel te lezen: 

men zou het maar eens verkeerd interpreteren. Angst is nog altijd een slechte raadgever. Ik 

heb er vertrouwen in dat mensen elkaar corrigeren wanneer iemand afwijkt van het geloof van 

de kerk. Bovendien is Gods Geest ook in deze groepen aan het werk waar mensen hun goede 

wil al hebben getoond door überhaupt deel te nemen. 

 

                                                 
30 V. Vliet, pag. 111-112. 
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Het bidden of vieren in de SCC’s is een belangrijk en te waarderen onderdeel van de 

bijeenkomsten. Het gebed in de SCC’s heeft verschillende vormen. Aan het begin en aan het 

einde van de bijeenkomst wordt er met elkaar gebeden, men richt zich met elkaar tot God. Het 

gebed komt tegemoet aan het verlangen van deze mensen zich uit te drukken voor het gelaat 

van de Heer. Het gebed aan het begin heeft vaak een open karkater, het markeert het begin 

van de ontmoeting en het vraagt om een goede bijeenkomst. Het gebed aan het einde sluit 

meer alles in wat gezegd is. Vaak komen de bij de levensreflectie uitgesproken verhalen nu 

terug in gebedsvorm. Vaak is dit een dankgebed of een smeekgebed maar het kan ook een 

lofprijzing zijn. Dit gebed aan het einde van de bijeenkomst staat niet op zichzelf.  Mensen in 

SCC’s spreken met elkaar af dat men tot de volgende ontmoeting voor elkaar blijft bidden. 

Men weet zich dus gedragen in het gebed van de anderen. Ook wanneer iemand niet tot 

bidden komt, mag die erop rekenen dat hij door anderen gedragen wordt in het gebed. Dit te 

weten doet goed, geeft kracht en vertrouwen. Verder is er een afsluitend Onze Vader. In 

gemeenschap met elkaar bidt men dit formuliergebed waarin men zich gezamenlijk herkent. 

Naast het bidden zijn er ook rituelen in de bijeenkomsten. Hoewel het voor de hand liggend 

klinkt, is het kruisteken aan het begin en aan het einde van de bijeenkomst niet weg te denken. 

Men tekent zich met het teken van de drieëne God in wiens naam men bijeen is. Het maken 

van het kruis aan het begin en aan het eind bakent deze gelovige bijeenkomst af van het 

profane. Ook wordt er aan het begin van de viering een kaars ontstoken. In rituelen komt God 

mensen nabij. Rituelen verwijzen, zo ervaart men, Zijn aanwezigheid in het licht van de kaars.  

 

Dienen is het derde element in de trits leren, vieren, dienen. Het is jammer dat het de SCC’s 

niet goed lukt om diaconaal bezig te zijn. Het dienen is toch een van de taken van de kerk. De 

ervaring was vooral dat dit dienen zich beperkt tot de kleine groep waar men zelf in zit. 

Echter dienen gaat verder, dienen gaat over de grenzen van de kerk heen, zoals paus 

Benedictus onlangs nog benadrukte in zijn encycliek Deus caritas est. Natuurlijk is het goed 

dat er eerst voor de noden van de mensen uit de eigen groep wordt gezorgd, maar daar mag 

het niet bij blijven. Dienen doet men aan alle schepselen. De parochie probeert eraan te 

werken om het dienen van de SCC’s te verbreden. Soms zagen we dat het lukt: een groep doet 

rond de kerst iets voor een gezin in nood of geeft geld aan goede doelen. Een ander positief 

gegeven is dat er in SCC’s over armoede, zorg en andere dienende aspecten gesproken wordt. 

Dit gesprek is ook wat waard en kan bijvoorbeeld iemand aanzetten om persoonlijk iets te 

gaan doen in vrijwilligerswerk of een andere dienst. 
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4.4.5 Small Christian Communities of Small Church Communities? 

 

Baronowski noemt zijn “Small Christian Communities” “Small Church Communities”. Hij 

doet dit omdat in zijn methode de SCC’s zijn opgenomen in de kerkstructuur. Op een 

originele manier weet hij zo zijn SCC’s te onderscheiden van andere SCC’s. Na wereldkerk, 

diocees en parochie is de SCC de onderste laag in de kerk. Zoals al eerder in dit onderzoek is 

opgemerkt, gaat Baronowski ver in zijn methode: de hele kerk zou omgevormd moeten 

worden in SCC’s. De kerk krijgt er een laag bij. Voor de integratie in de kerk vindt 

Baronowski het belangrijk dat er een pastorale brug is tussen de lagen in de kerk. Zoals het 

diocees door de bisschop met de wereldkerk verbonden is, is de parochie met het diocees 

verbonden door de pastoor en de SCC met de parochie door de pastoral facilitator. Zoals de 

ambtsdragers in de verschillende genoemde lagen door de wijding in het presbyteraat met 

elkaar verbonden zijn, is de pastoral facilitator dat niet. Echter het gaat hier niet zozeer om 

wijding of geen wijding. Voor de functie van pastoral facilitator is geen wijding nodig. Naast 

de priester zendt de bisschop ook niet gewijde ambtsdragers om namens hem in een parochie 

als pastorale werk(st)er, als moderator op een school of als catecheet werkzaam te zijn. Voor 

de parochie, de school of het district vormen zij dan de schakel naar de bisschop.  

Als in het document van het Tweede Vaticaanse concilie Lumen Gentium gesproken wordt 

over kerk dan gaat het altijd over de universele kerk met aan het hoofd de paus of over de 

particuliere kerken met aan het hoofd de bisschop. De kleinere geloofseenheden als parochies 

en rectoraten worden hier “plaatselijke groepen van gelovigen genoemd”.31 Hoewel parochies 

dus in de eigenlijke zin van het woord geen kerken worden genoemd, spreken we toch over 

kerken. Dit kan omdat door de pastoor de parochie verbonden is met de diocesane bisschop32. 

Door de pastoral facilitator neemt Baronowski de SCC’s op in de structuur van de kerk. Zoals 

de parochie met het bisdom verbonden is via de pastoor, is de SCC met de parochie 

verbonden via de pastoral facilitator. Daarnaast zijn de meeste leden van de SCC’s parochiaan 

en via deelname aan de sacramenten met de parochie verbonden. Naar analogie van de 

                                                 
31 Vgl. LG 28 
32 Zie CIC, Can. 515 
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parochie is het mijns inziens verantwoord om bij SCC’s over Small Church Communities te 

spreken. 

 

 

4.4.6 De Pastoral Facilitator 

 

De rol van de pastoral facilitor is nieuw en uniek, in de zin dat die opgekomen is en alleen 

bestaat in SCC’s. Het is te waarderen dat op deze manier talenten van mensen ingezet worden 

om de kerk op te bouwen. Baronowski komt hiermee tegemoet aan de wens van Vaticanum II 

om leken actief deel te laten hebben in het kerkelijke leven. In Lumen Gentium wordt de rol 

van de leken opnieuw bepaald. In Lumen Gentium 4, 33 wordt van de priesters gevraagd om 

de “gehele heilszending van de kerk tegenover de wereld niet op eigen schouders te nemen: 

integendeel het behoort tot hun verheven taak de gelovigen zo te besturen en hun diensten en 

begaafdheden zó te erkennen dat allen en elk op zijn eigen manier aan de gemeenschappelijke 

opdracht eensgezind meewerken”. Leken zijn dus geroepen om mee te werken aan de 

gemeenschappelijke heilszending van de kerk. Deze algemene roeping van de leek wordt in 

paragraaf 33 in iets andere bewoordingen herhaald. In dezelfde paragraaf wordt ook 

gesproken over de roeping van leken tot “meer onmiddellijk met de hiërarchie mee te 

werken”. Hoewel door inhoudelijke onhelderheid ambten, ministeria en taken van leken voor 

nogal wat discussie gezorgd hebben, beginnen deze zich steeds meer uit te kristalliseren.33 In 

Nederland heeft het meewerken van leken zich vooral geconcretiseerd in de functie van 

pastoraal werker.34 Zoals Lumen Gentium laat zien is er krachtens doopsel en vormsel ruimte 

voor taken voor leken in de kerk.35 Er zijn veel taken in de kerk waar geen gewijde 

ambtsdrager voor nodig is. In relatie tot de rol van de pastoral facilitator betekent dit dat deze 

functie door Lumen Gentium gelegitimeerd wordt. Naast de meer algemene roeping om “tot 

de heiliging van de wereld bij te dragen”, ligt de grond voor de functie van de pastoral 

facilitator in LG 4, 33 waar de priesters gevraagd wordt de charisma’s van mensen te 

onderscheiden opdat ze aan de gemeenschappelijke opdracht van de kerk kunnen meewerken. 

Bovendien wordt er verder nog gewezen op de mogelijkheid dat sommigen “meer 

onmiddellijk meewerken met de hiërarchie”. De functie van de pastoral facilitator biedt de 

                                                 
33 V. Eijk,pag. 289  
34 V. Vliet pag. 145 noemt verschillende lekenfuncties in de kerk. Hij focust in op de pastoraal werker omdat 
deze voor de Nederlandse situatie het meest van toepassing is.  
35Vgl. S. v.d. Bossche, Artikel Op Gods plaats staan inde bundel Gedoopt, Gevormd, Gezonden, Zoetermeer 
2001, pag. 124 
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mogelijkheid aan mensen die meer betrokken willen zijn in de kerk om een leiderschapsrol te 

vervullen. Bovendien is het geen “gezochte” functie maar een noodzakelijke functie om 

SCC’s goed te laten functioneren. Hoewel ik besef dat sinds 1979 de kerk geen nieuwe 

bedieningen meer wil instellen, zou de functie van pastoral facilitator zich lenen voor een 

bediening (of munus, Lat.)36. Een bediening is alleen nodig als de pastoral facilitator voor 

langere tijd wordt aangesteld. Met een dergelijke aanstelling wordt de PF in de hiërarchie 

opgenomen. Als men de pastoral facilitator alleen voor een termijn aanstelt, wil ik pleiten 

voor een zegen die ze meekrijgen om dit werk te doen. Zo’n zegen zou bijvoorbeeld ten 

overstaan van de parochiegemeenschap gegeven kunnen worden in de zondagse 

eucharistieviering.  

 

4.4.7 Gebroken gemeenschap  

 

We zagen in verschillende interviews terugkomen dat men het in SCC’s moeilijk vindt om 

met moeilijke of niet gesocialiseerde mensen om te gaan. Dat het lastig is om met 

probleemfiguren om te gaan begrijp ik, maar het is niet goed dat de problemen rond de 

probleemfiguur helemaal aan de kant van deze persoon neergelegd worden en niet aan de kant 

van de groep. Ik denk namelijk dat het ook een probleem van de groep is. Het is te makkelijk 

om het helemaal op de probleemfiguur af te schuiven. Hoewel het storende gedrag misschien 

wel de aanleiding is, is het niet alleen het probleem van deze figuur. Het probleem is ook dat 

de groep niet met het gedrag  weet om te gaan. Vaak wordt in de praktijk de oplossing 

gezocht in groepsbegeleiding: voor kortere of langere tijd wordt de groep door een persoon 

van buiten de groep begeleid in haar bijeenkomsten. De groepsbegeleider helpt de groep 

helder te krijgen waar de problemen zitten en tot oplossingen te komen. Soms lukt het om de 

problemen op te lossen, soms niet. Vanuit mijn ervaring met gemeenschapsleven weet ik dat 

we ook moeten leven met de tekorten van mensen, hoe moeilijk dat soms ook is. Onze 

samenleving als gemeenschap is ook een “gebroken gemeenschap”, er zijn veel problemen 

aan te wijzen. Naast het zoeken van oplossingen moeten we ook een weg vinden om met de 

problemen te leven.  

 

 

                                                 
36 In 1979 verscheen de Romeinse Instructie over de medewerking van lekengelovigen aan het dienstwerk van 
priesters waarin te lezen is dat geen nieuwe bedieningen meer zouden worden ingevoerd.  Nederlandse tekst 
Een-twee-een, KD. Nr. 8 3-18. 
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4.5 Stap 6: gevolgtrekkingen, interventies of plannen, SCC’s in Nederland. 

 

4.5.1 SCC’s in Nederland 

 

Na mijn positieve ervaring met SCC’s in de VS besloot ik in om tijdens mijn pastorale jaar in 

het studiejaar 2006/2007 in de parochies van Buren/Geldermalsen en Culemborg de eerste 

fase van Baronowski’s methode met een groep te doorlopen.  “Kom zoals je bent” heet het 

traject van 12 bijeenkomsten voor de eerste fase. In deze fase die aan de SCC voorafgaat, 

staat groupsbuilding centraal. Mensen leren reflecteren op zichzelf, op relaties met hun 

naasten en op hun relatie met God. In Culemborg konden we met een groep van 10 personen 

starten. Net zoals in de St. Monicaparochie in Indianapolis en zoals ik ook in mijn 

doelstellingen opgenomen had, was de groep divers. De oudste deelneemster was 75 jaar oud, 

de jongste deelnemer 29 jaar oud. Naar ik schat was 60% van de deelnemers vaste 

kerkbezoeker. Daarnaast waren er twee mensen die niet kerkbetrokken waren en twee die 

onregelmatige kerkbezoekers waren. We kwamen 13 keer bijeen, 12 keer “Kom zoals je bent” 

en de laatste bijeenkomst was een evaluatieve bijeenkomst. Via een vragenformulier en in een 

halfgestructureerd interview konden mensen hun positieve en negatieve ervaringen geven. 

Omdat het opzetten van deze groep een initiatief was binnen het kader van het stageproject, 

heb ik na afloop de verzamelde gegevens uit de evaluatie geordend en samengebracht in het 

projectverslag. Hieronder vindt u enkele gegevens. Als positief werd het volgende 

gewaardeerd: 

 

• De vertrouwdheid binnen de groep 
 
• Het was een leerzaam proces (groepsdynamiek en inhoudelijk) 

 
• Mensen leren kennen in de gemeenschap 

 
• Hersteld vertrouwen  

 
• Relativeert eigen ervaringen door te luisteren naar anderen 
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• Cultiveert eigen ervaringen door te luisteren naar anderen  
 

• Verbreding van de sociale kring 
 

• Geloof kan gedeeld worden  
 
Het heeft de mensen goed gedaan om in een kleine groep te zitten en de dynamiek te ervaren. 

Mensen zijn er verrijkt uitgekomen zoals we in de ervaringen zien. Die ervaringen laten zien 

dat de groepservaring ook betekenis heeft voor het persoonlijke leven en het geloof van 

mensen. Deelname aan de SCC’s heeft dus ook waarde buiten de bijeenkomsten. Het wordt 

meegenomen naar het leven van alledag.  

 

Als negatief werd gewaardeerd dat deze groep zich uitstrekte over verschillende parochies. 

Mensen uit Buren en Geldermalsen kwamen naar Culemborg om daar aan deze groep deel te 

nemen. Hoewel het uiteindelijk wel één groep werd, waren er soms twee gesprekken. De 

mensen uit Culemborg spraken over de preek die zij op zondag gehoord hadden, terwijl de 

mensen uit Buren over hun preek spraken. Dit maakte dat sommigen ervoeren dat er toch 

geen eenheid was. Iets anders dat als negatief beoordeeld werd, was de lengte van “Kom zoals 

je bent” als “sociaal traject”. Men gaf aan graag eerder inhoudelijk bezig zijn. Men was dan 

ook positief  over de bijeenkomst in de Goede Week waarin we ervaringen hebben gedeeld 

over de Goede Week en waarin ik inhoudelijk ben ingegaan op het Paastriduüm.  

 

Over de negatieve ervaringen is meer te zeggen. Het interparochieel opzetten van een 

dergelijke groep zag ik als een kans voor contacten tussen mensen uit de verschillende 

parochies. Echter dit bleek niet geheel gewaardeerd te worden. Bij het opzetten van een 

nieuwe groep zal ik het dan ook anders doen. Ik denk dat er twee mogelijkheden zijn. 1) De 

groep moet uit mensen uit meer verschillende parochies bestaan, zodat wordt voorkomen dat 

er twee stromingen gaan ontstaan in een SCC. In een cluster van 10 parochies zou er in een 

SCC bijvoorbeeld uit elke parochie één persoon kunnen zitten. 2) In plaats van een 

interparochiële opzet kan gekozen worden voor een parochiële opzet. Dit zal de 

groepsvorming bevorderen en logistiek is het ook beter. Voor de situatie in het aartsbisdom 

kan het bijvoorbeeld een uitdaging zijn om in elke parochie van een parochieverband een 

SCC op te zetten. Dit betekent dat er gemiddeld zo’n tien groepen zijn per verband. Tien 

groepen is best veel, naar dit biedt ook de mogelijkheid om een overkoepelende structuur op 

te zetten. Men zou bijvoorbeeld maandelijks of tweemaandelijks de pastoral facilitators van al 
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die groepen uit kunnen nodigen voor een bijeenkomst. In die bijeenkomsten kunnen de 

pastoral facilitators toegerust worden voor het leiden van een groep en ook kunnen zij 

inhoudelijk gecoacht worden, zodat ze de groep van nieuwe inspiratie kunnen blijven 

voorzien. Deze opzet is een hele investering, maar met deze opzet bouwt men meteen al een 

stevige structuur op waardoor SCC’s beter opgenomen worden in de parochiestructuur. Voor 

de continuïteit is het belangrijk dat een dergelijke structuur neergezet wordt. In Culemborg 

draait bijvoorbeeld een SCC min of meer los van de parochie. Voor de groep en de parochie 

zou het beter zijn dat ze in een dergelijke structuur zou worden opgenomen. Met meer 

groepen is zoiets makkelijker te realiseren. Bovendien maakt dat de moeite van het investeren 

van de pastores waard. Als er meer groepen zijn, is het ook goed mogelijk om jaarlijks elkaar 

te ontmoeten, met elkaar de eucharistie te vieren, te eten en uit te wisselen.  

 

Het tweede dat als negatief beoordeeld werd was de lengte van “Kom zoals je bent” als 

sociaal traject. Deze mensen wilden sneller geloofsinhoudelijk bezig zijn. Toen we in de 

Goede Week meer inhoudelijk aan de slag gingen viel me het enthousiasme al op bij de 

deelnemers. In de evaluatie werd bevestigd dat men eerder inhoudelijk aan de slag wilde. Het 

is niet nieuw dat een sociale insteek voor onze contreien niet de juiste is. Bij de evaluatie van 

het project Small Curch Communities van het aartsbisdom merkte onder andere de praktisch 

theoloog Jan Hendriks op: “Dit is de zoveelste methode die via een sociale insteek naar het 

geloofsinhoudelijke wil”. De ervaring van Hendriks is dat dit niet werkt. Voor de Nederlandse 

situatie lijkt het me beter om meteen voor inhoudelijk te kiezen. Hiermee wil ik niet zeggen 

dat er geen elementen uit “Kom zoals je bent” in de eerste fase van de SCC terug moeten 

komen. Iedereen die met groepen gewerkt heeft, zal beamen dat het belangrijk is om stil te 

staan bij de groepsdynamiek en de communicatie van de leden. In die zin heeft Baronowski 

gelijk als hij zegt dat er eerst een stevige groep moet staan alvorens men tot de volgende stap 

over kan gaan. Echter deze ervaring en de opmerking van Hendriks leert dat 12 keer “Kom 

zoals je bent” voor de Nederlandse situatie te veel is. Ik wil er daarom voor pleiten sneller 

over te gaan op de reguliere methode van SCC’s zoals Baronowski die voorstaat, maar daar 

doorheen modules uit “Kom zoals je bent” als groepsopbouwende oefeningen te verweven.  

 

4.5.2 SCC’s een investering 
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Zojuist kwam al ter sprak dat het opzetten van SCC’s een behoorlijke investering vraagt van 

pastores in een parochie of parochieverband. Naast het pastorale werk en al het extra werk dat 

reorganisaties in parochies met zich meebrengen, kan het veel lijken. Toch is een investering 

in Small Church Communities een goede investering omdat de SCC’s ander werk overbodig 

maken. Hoewel ik denk dat SCC’s pastoraat met zich meebrengen, zullen, zoals mgr. Koetter 

getuigde, goed functionerende SCC’s pastoraat uit de handen van de pastor nemen. Omdat er 

aandacht is voor leren, vieren en dienen in de SCC’s, zullen goed functionerende SCC’s ook 

taken op deze terreinen op zich gaan nemen. Zo kan ik me voorstellen dat een SCC een 

bepaalde diaconale taak op zich neemt, waarin  de parochie anders op een andere wijze had 

moeten investeren. Ook zullen zich in de SCC’s nieuwe charisma’s ontplooien. Naarmate 

mensen meer doordrongen worden van hun christen-zijn, willen ze zich ook meer voor de 

parochie inzetten. Verder zullen SCC’s een impuls aan het parochieleven geven. Wanneer 

mensen zich thuisvoelen in een SCC en wanneer men het geloof daar op een positieve wijze 

ervaart, zal daar een enorme kracht vanuit gaan. De pastor, hoe diens hart ook brandt van het 

vuur van het geloof, kan nooit doen wat tien bewogen gelovigen uit een SCC kunnen doen. 

Over missionair gesproken!  

 

Scriptie 

 

Met veel plezier heb ik gewerkt aan deze scriptie. Zowel het onderzoekswerk in de VS als het 

uitwerken van de gegevens en de theologische reflectie in Nederland hebben mij veel vreugde 

gebracht. Gedurende dit onderzoek ben ik overtuigd geraakt van de goede bijdrage die SCC’s 

kunnen leveren aan de opbouw van de kerk. Ik hoop dat iets van mijn enthousiasme is 

doorgekomen in deze scriptie. Met de kennis die ik door deze studie opgedaan heb, hoop ik 

straks in de parochie aan het werk te kunnen. Ik hoop dat zij bijdraagt aan een SCC rijk 

parochieverband. Verder hoop ik dat ik anderen, die op zoek zijn naar ervaringen met SCC’s,  

van dienst kan zijn met de publicatie van deze scriptie. 
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