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EVANGELISATIE? 

 
Kees Slijkerman 

 
'Wij moeten minder willen overtuigen (dat is: de ander overwinnen met onze 
argumenten) dan getuigen van wat de Blijde Boodschap voor ons en in de wereld 
betekent'. Dat zei Dr. Harrie Verhoeven s.s.s., de voormalige secretaris-generaal van de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie tijdens het 4e Pastoraal Congres, dat van 17 tot 19 
september 2006 in Helvoirt georganiseerd werd door de nieuwe bewegingen in de r.-k. 
kerk.  
 
Samenleving creëert innerlijk broze mensen 
Het congresthema, 'God ontmoeten in een gebroken wereld', werd ingeleid door Hilde 
Kieboom, voorzitter van de Sint-Egidiusgemeenschap in België en Nederland. 'In een sterk 
geseculariseerde samenleving wordt misschien de verzorgende sector meer en meer een 
typisch christelijke sector. Zwakke of zieke mensen verzorgen, en op een menselijke en 
serene manier met lijden omgaan, blijven wezenlijke kenmerken van het christendom.' Aldus 
Kieboom. 'Tijd nemen en hem ten dienste stellen van een zwakke mens wordt een profetische 
taak, in een maatschappij waarin men lijden verdringt, of als consequentie hiervan beëindigt - 
denk maar aan het euthanasiedebat - omdat men "er niet tegen" kan. Deze materialistische 
machine creëert mensen die produceren en presteren zonder halt te houden bij de grote vragen 
van het leven: ze creëert innerlijk broze mensen die vandaag het lijden van hun naaste negeren 
of voorbij lopen, en morgen waarschijnlijk voor hun eigen zwakte vluchten.'  
Een van de activiteiten van de Sint-Egidiusgemeenschap in Antwerpen is het organiseren van 
gratis maaltijden voor mensen aan de onderkant van de samenleving, tweemaal per week.  
 
Ex-gedetineerden niet aan hun lot overlaten 
Een grotere betrokkenheid van parochiegemeenschappen en bewegingen bij de hulp aan ex-
gedetineerden werd bepleit door prof. dr. Fred van Iersel, hoofdaalmoezenier van de justitiële 
inrichtingen in Nederland. De katholieke geestelijke verzorgers in de gevangenissen doen hun 
werk 'vanuit drie kernwaarden: barmhartigheid, gerechtigheid en menselijke veiligheid'. In 
hun werk is de 'verkondiging erg belangrijk - belangrijker dan in veel vormen van de 
hedendaagse diaconie. Ons pastoraat drijft op de kurk van de kerkdiensten. Van daar uit 
volgen individuele gesprekken en groepsgesprekken.' Aldus diaken Van Iersel, die zei zowel 
binnen al buiten de gevangenismuren veel pastores en vrijwilligers te kunnen gebruiken. 'Laat 
u raken, want als Kerk die geroepen is tot navolging van Christus mogen we deze mensen niet 
aan hun lot overlaten.' 
 
Getuigenis van gemeenschap 
Mgr. J. van Burgsteden s.s.s., hulpbisschop van Haarlem, concludeerde aan het einde van het 
congres: 'Het getuigenis van één is mooi, maar onze tijd vraagt om het getuigenis van 
gemeenschap'. Volgens hem hebben de nieuwe bewegingen methodes gevonden voor de 
nieuwe evangelisatie die nodig is; waarbij hij het belang van de liefde en het kunnen omgaan 
met het lijden sterk benadrukte. Mgr. J. van Burgsteden s.s.s. onderhoudt namens de 
bisschoppenconferentie het contact met de nieuwe bewegingen en nieuwe kerkelijke 
gemeenschappen. 
Bisschop Van Burgsteden sprak aan het einde van het congres zijn waardering uit en de wens 
dat er de volgende keer tweemaal zoveel deelnemers zouden zijn. 
Meer info: www.kcv-net.nl/bewegingen , www.santegidio.org , www.gevangenispastor.nl 
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Bovenstaand artikel werd op 21 september 2006 meegestuurd met het volgende persbericht: 
 
PERSBERICHT 
 

Getuigen vanuit gemeenschap als nieuwe methode voor evangelisatie? 
 
Helvoirt, 21 september 2006. 'Wij moeten minder willen overtuigen (dat is: de ander 
overwinnen met onze argumenten) dan getuigen van wat de Blijde Boodschap voor ons 
en in de wereld betekent'. Dat zei Dr. Harrie Verhoeven s.s.s., de voormalige secretaris-
generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie begin deze week in Helvoirt 
tijdens het 4e Pastoraal Congres, georganiseerd door de nieuwe bewegingen in de r.-k. 
kerk.  
 
Het congresthema, 'God ontmoeten in een gebroken wereld', werd ingeleid door Hilde 
Kieboom, voorzitter van de Sint-Egidiusgemeenschap in België en Nederland. 'In een sterk 
geseculariseerde samenleving wordt misschien de verzorgende sector meer en meer een 
typisch christelijke sector. Zwakke of zieke mensen verzorgen, en op een menselijke en 
serene manier met lijden omgaan, blijven wezenlijke kenmerken van het christendom.' Aldus 
Kieboom. 'Tijd nemen en hem ten dienste stellen van een zwakke mens wordt een profetische 
taak, in een maatschappij waarin men lijden verdringt, of als consequentie hiervan beëindigt - 
denk maar aan het euthanasiedebat - omdat men "er niet tegen" kan. '  
 
Mgr. J. van Burgsteden s.s.s., hulpbisschop van Haarlem, concludeerde aan het einde van het 
congres: 'Het getuigenis van één is mooi, maar onze tijd vraagt om het getuigenis van 
gemeenschap'. Volgens hem hebben de nieuwe bewegingen methodes gevonden voor de 
nieuwe evangelisatie die nodig is; waarbij hij het belang van de liefde en het kunnen omgaan 
met het lijden sterk benadrukte. Mgr. J. van Burgsteden s.s.s. onderhoudt namens de 
bisschoppenconferentie het contact met de nieuwe bewegingen en nieuwe kerkelijke 
gemeenschappen. Het congres trok ca. 70 deelnemers. 
 
Meer info: www.kcv-net.nl/bewegingen , www.santegidio.org , www.gevangenispastor.nl 
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De lezing van Hilde Kieboom is  op website StuCom ( www.kcv-net.nl/stucom ) nr. 0162.  
De lezing van Prof. van Iersel is nr. 0164. 
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