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Kleine geloofsgroepen 
Wegen naar een vitale parochie 
Binnen de rooms‐katholieke kerk in West‐Europa ontstaat door samenwerking en 
samenvoeging een nieuw type parochie. Daarin is de vraag naar de kwaliteit van de 
gemeenschap opnieuw actueel. De opkomst van kleine geloofsgroepen lijkt een 
antwoord te bieden op de behoefte aan een doorleefd geloof en aan nabijheid in het 
pastoraat. Het boek Kleine geloofsgroepen biedt achtergronden bij deze nieuwe 
ntwikkeling en laat zien waarom en hoe heel concreet aan kleine geloofsgroepen o
gebouwd kan worden.  
 
Uit het voorwoord door mgr. J. van Burgsteden: 

Van harte beveel ik dit boek bij u aan. Mijn hoop is dat het in parochies gebruikt zal 
worden. Het ontstaan van kleine geloofsgroepen – small Christian communities – 
kan ertoe bijdragen dat een parochie een gemeenschap van gemeenschappen 
wordt, waar de deelnemers elkaar kennen en tot steun zijn. Als parochianen naast 
regelmatige deelname aan de Eucharistieviering ook deel gaan uitmaken van kleine 
geloofsgroepen, zal, naar ik hoop, hun parochie groeien in vitaliteit. Zeker voor 
jonge mensen die als christen willen leven, is de steun van een small Christian 

ate van belang. community in toenemende m
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PRESENTATIE 

 
Dit boek werd gepresenteerd op 4 november 2011 tijdens het symposium 'Mobiele Kerken' in de 

Boothzaal van de Universiteit van Utrecht, georganiseerd door Luce (www.luce‐crc.nl).  
 
it symposium werd zo aangekondigd:  D

 
Symposium Small christian communities 

 
Binnen de kerk in West‐Europa ontstaat door 
samenwerking en samenvoeging een nieuw type 
parochie. Daarin is de vraag naar de kwaliteit 
van de gemeenschap opnieuw actueel. De 
opkomst van kleine geloofsgroepen lijkt een 
antwoord te bieden op de behoefte aan een 
doorleefd geloof en aan nabijheid in het 
astoraat. p
  
De traditionele kerken hebben het zwaar: 
afnemende kerkgang en terugloop in financiële 
middelen nopen tot noodzakelijke fusies en 
schaalvergroting met alle gevolgen van dien 
voor geloofsvorming en parochieopbouw. De 
nieuwe parochie lijkt zich te ontwikkelen tot een 
‘gemeenschap van gemeenschappen’. Een 
bijzondere plek daarbinnen is weggelegd voor 
kleine geloofsgroepen: small christian 
communities. In deze groepen vormen de 
bekwaamheden of charisma’s van gelovigen het 
uitgangspunt. Het zijn groepen van gelovigen die 
leven, geloof en Bijbel met elkaar delen. In de 
huiskamer ‐ eerder dan in het kerkgebouw ‐ 
komen ze samen voor gebed, tonen ze 
belangstelling voor elkaar en vinden ze 
bemoediging om het evangelie van Jezus 
Christus in praktijk te brengen in het dagelijks 
ven. le

  
Het mobiele, persoonlijke en bewegelijke 
karakter van deze geloofsgroepen laat zich niet 
zo gemakkelijk in de gevestigde instituties 

vatten. Op sommige plaatsen ontstaan 
spanningen tussen de oude kerken en groepen 
van de zogeheten nieuwe bewegingen. Toch 
vormen deze kleine groepen een positieve 
uitdaging voor parochies en bisdommen, die ook 
zelf uitgedaagd worden kleine geloofsgroepen 
op te zetten. Parochiegemeenschappen kunnen 
gebruik maken van het nieuwe spirituele elan 
van deze groepjes gelovigen. En omgekeerd 
kunnen zij een bedding bieden waarin deze 
roepen kunnen floreren en inspireren.  g
 
Tijd dus voor een landelijke ‘parochiedag’ rond 
de opbouwwaarde van kleine christelijke 
gemeenschappen binnen kerkelijke gemeenten. 
Welke kansen liggen er en welke gevaren 
doemen op? En wat is in dezen wijs beleid? Een 
studiedag van Luce / Centrum voor Religieuze 
Communicatie voor pastores en 
parochieassistenten, catecheten en catechisten, 
kerkbestuurders en vrijwilligers, en andere 
gelovigen die op zoek zijn naar nieuw elan 
inzake geloofsvorming en parochieopbouw. 
Aanleiding is de presentatie van het boek Kleine 
geloofsgroepen. Wegen naar een vitale parochie 
van de Werkgroep Pastoraal Congres Nieuwe 
Bewegingen, dat op de dag zelf met korting te 
koop is. 
ezingen L
 
Sake Stoppels, Mobiliseert de kleine groep de 

kerkelijke gemeente? Protestantse 

rvaringen e

  

http://www.luce-crc.nl/
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De kleine groep heeft in de protestantse traditie 
vanouds een belangrijke plek. Ook nu is er veel 
aandacht voor kleinschalige verbanden binnen 
kerkelijke gemeenten, vooral vanwege hun 
opbouwwaarde. Toch zijn de ervaringen niet 
alleen maar positief. Welke kansen liggen er en 
welke gevaren doemen op? En wat is in dezen 
wijs beleid? 
tekst: 0347 op ( www.stucom.nl)  
 
 
Jozef Wissink, Noodzaak en oplossing?

Kleine christelijke gemeenschappen zijn 
absoluut noodzakelijk, maar lossen niet alles op. 
Een pleidooi om deze gemeenschappen op hun 

 

eigenlijke waarde te schatten.  
(tekst: 0348 op www.stucom.nl)  
 

W

 
orkshops 

Kees Slijkerman, Scc's zaaien en besproeien, 
ctiveren en zelfstandig maken a
  
Je wilt small Christian communities (scc's) in je 
arochie. Hoe pak je dat aan, zodat het groepen 

worden die vrijwel zonder jou verder kunnen, en 
et reguliere pastorale werk ondersteunen. 

p
 

h
  
Rob Landré, Een levend geloof en een levende 
emeenschap  g
 
Het WeG‐project beschrijft wegen naar een 
levend geloof en een levende, missionaire 
kerkgemeenschap. Concrete handreikingen rond 
het catechetisch WeG‐project van het Officium 
Catecheticum. (WeG staat voor Wege 
erwachsenen Glaubens, 'wegen naar volwassen 
eloven'.)  g
 
René Hornikx, Impulsen van kleine groepen voor 
arochieopbouw p
  
Hoe de spiritualiteit van kleine groepen de 
parochie kan omvormen? Kunnen kleine 
groepen helpen om de parochie bij de tijd te 
houden? Concrete handreikingen die de 
geloofsverdieping in kleine groepen brengt tot 
parochieopbouw.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Veel meer over dit onderwerp in de rubriek parochie / gemeente op www.stucom.nl, www.stucom.nl/parochie.  
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