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Korte versie van 
SCRIPTIE OVER KLEINE KERKGEMEENSCHAPPEN  

BINNEN PAROCHIEVERBAND 
 

- volgens de methode van Art Baronowski – 
 

Peter Ambting 
 

Voor wie weinig tijd heeft om de hele scriptie van 84 pagina’s (0214a op www.stucom.nl) te 
lezen is hier mijn selectie van belangrijkste citaten: 15 pagina’s. 

Deze scriptie van Peter Ambting biedt een schat aan informatie uit de praktijk en de theorie 
over Small Christian Communities, die ook wel Small Church Communities / kleine 

kerkgemeenschappen worden genoemd. 
Soms staat op plaatsen waar zinnen zijn weggelaten: […]. 

Kees Slijkerman 

 

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.  
 
[Onderzoeksplek werd] de St. Monicaparochie 
in Indianapolis. Met veertig Small Church 
Communities en een breed opgezette 
ondersteunende structuur leek St. Monica  een 
geschikte plek voor het onderzoek.  
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? 
 

Gedurende de maanden september tot en met 
december 2005 heb ik in Indianapolis aan de 
casestudy gewerkt.  
 
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 overkoepelende orgaan voor kleine 
kerkgemeenschappen die werken volgens de 
methode van Art Baronowski, priester van het 
aartsbisdom Detroit.  
  
[…] 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 […] 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 

                                                 
1 Bernard J. Lee, S.M., The Catholic experience of 
Small Christian Communities, Paulist Press,  
New York / Mahwah, N.J. 



 
StuCom 0214b                                                                         www.stucom.nl             2 
 

 

de NAPRC. Naast deze drie zijn er nog talloze 
andere voorbeelden van Small Christian 
Communities. […] 
 
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.  
 
Buena Vista3 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 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. […] 
 
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. […] 
 
Vanuit de pastorale dienstverleningen van deze 
bisdommen wordt er ondersteuning geboden 
                                                 
2 De website van RENEW is te vinden onder: 
www.Renewintl.org 
3 De website van Buena Vista is te vinden onder: 
www.buenavista.org/ 

aan parochies die zich met SCC’s bezig 
houden.  
 
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 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 communities4. Samen met Bob Moriarty, de 
                                                 
4 Arthur R. Baronowski, Creating Small Church 
Communities, derde versie, St. Anthony Messenger 
Press, Cincinnati, Ohio, 1996. 
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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”5. 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 
                                                 
5 Waar verderop in deze studie de afkorting SCC 
wordt gebruikt spreek over Small Church 
Communities  

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 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  
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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 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”6. 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 

                                                 
6 Pastoring the pastor, Artur R. baronowski, St. 
Antony Messenger Press, 1988 

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.  
 
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. […] 
 
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 
NAPRC7. 
 
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. […]De bedoeling is dat 
persoonlijke levenservaring verbonden wordt 
met de ervaring van schrift en traditie. […] 
 
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 

                                                 
7 Pray As You Are, A continuing experience for 
SCC’s, NAPRC, Dayton. 
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open en bedoeld om de objectieve betekenis 
van de schrifttekst naar boven te krijgen.  
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. […] 
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.  
 
De opbouw van de samenkomsten: 
I Verzamelen, ontspannen, installeren.  
II Reflectie op het leven (10 minuten). 
III Verbinding van geloof en leven 

A. Persoonlijke bezinning in 
stilte (10 minuten). 

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

C. Uitwisseling in de hele 
groep. 

IV Gezamenlijk gebed (15 tot 25 
minuten). 
VI Evaluatie  
VII Afsluiting met een hapje en een 
drankje. 
 
3. Case study Small Church Communities 

volgens de NAPRC in de St. 
Monicaparochie. 

3.1 De St. Monicaparochie 
Op zaterdagavond is er één eucharistieviering 
en op zondag zijn er vijf eucharistievieringen 
welke in totaal door zo’n 3500 mensen bezocht 
worden. 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 ministers8 
werkzaam. 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 

                                                 
8 Ministers = Pastoraalwerk(st)ers 

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 
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.  
 
3.2.1 Het Leiderschapsteam  
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 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.”  
 
3.2.2 Het kernteam 
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 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. […] 
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 
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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.  
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.  
Coördinator retraites: De retraitecoördinator 
zorgt voor de uitvoering van deze jaarlijkse 
retraite.  
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.  
Penningmeester  
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.  
 
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 voor 
opzij zet. […] 
 
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.  
Ze komen maandelijks bijeen samen met het 
kernteam om zich te buigen over een bepaald 
thema.  
Verder gaan de leden van het kernteam 
jaarlijks op retraite met de PF´s.  
 
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 
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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.  
 
3.2.4 Bevindingen: Structuur van de 
SCC’s 
Samen met het leiderschapsteam, waarin 
naast de coördinator de pastoor en een 
vrijwilliger vertegenwoordigd zijn, wordt de 
koers voor de Small Chrisitian Communities in 
deze parochie uitgezet.  
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.  
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.  
 
 
3.3 Waarneming in de Small Church 
Communities 
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. [….] 
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. […] met 
hapjes, drankjes en sociale praat en de andere 
groep eindigde ermee.  
 
3.3.1 De focus op drie Small Church 
Communities 
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.  

[…] 
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. 
 
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 
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gastvrouw leidde de avond en hij of zij zag 
erop toe dat iedereen aan het woord kwam.  
 
Het is gebruikelijk dat de SCC’s jaarlijks als 
groep een retraite bijwonen, bijv. een 
weekendretraite.  
 
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.  
 
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 
Werkt men volgens de door Baronowski 
beoogde methode? Groepen die dit niet altijd 
doen ontwikkelen een andere eigen 
spiritualiteit.  
 
Aan de hand van reflectievragen, die wekelijks 
in het parochiemagazine gepubliceerd worden, 
boog men zich over het evangelie van de 
komende zondag.  
Door te luisteren naar andermans reflecties 
komt het evangelie in een breder perspectief.  
Ook leert men hier luisteren naar elkaar zonder 
daarbij meteen een oordeel te geven.  
 
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.  
3.4 Individuele ervaringen van mensen 
met SCC’s, Interviews  
 
3.4.1 Interviews 
Interview 2 
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.  
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.  
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.  
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.”  
 
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. 
 Naast de SCC’s versterkt ook de  CRHP9  de 
identiteit.  
 
PF’s hun termijn van drie jaar. 
  
Interview 3 
Kim: “Als SCC zijn we zeven jaar samen. 
Onze groep is begonnen als een CRHP 
                                                 
9CRHP: 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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retraitegroep en we hebben deze groep 
gecontinueerd als SCC.  
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.”  
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. 
”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.  
 
Interview 4 
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.  
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 7 
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 9 
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.”  
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 
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 
In de SCC vond ik wat ik in de grotere kerk 
niet vond: nabijheid en reflectie op de 
persoonlijke relatie met Christus.  
Mede door de reflectie in de SCC krijg ik 
helder wat Gods plan is in mijn leven.”  
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 leven en de werking van God daarin, te 
praten over hun leven en hun geloof te delen 
door het uit te spreken.  
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. Over zijn ervaring met 
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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 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.” 
 
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.  
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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.” 
 
Interview 12 
Fr. Clem Davis, de voormalige pastoor en 
stichter van SCC’s in de St. Monicaparochie: 
“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”. […] 
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 
Persoonlijke ervaringen  
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.  
 
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 ervaring van SCC’s voor 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 
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ziet mensen uit verschillende groepen 
samenklitten waardoor men niet open is naar 
de bredere gemeenschap.  
 
3.5 Conclusie van de casestudy 
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.  
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.  
 
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.  
 
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. 
 
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.  
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 
4.1 Stap 1: De casestudy 
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.  
 
In sommige landen worden SCC -achtige 
groepen ook wel huiskerken genoemd.  
 
4.3 Stap 3: Mensvisies, godsbeelden, 
maatschappijbeelden, kerkbeelden, 
verlossingsbeelden, verlangen, dynamiek, 
zelfbeleving van de pastor, stijl van 
leiderschap en visie op pastoraat 
4.3.1 Mensvisie 
Waar de 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 
4.3.3 Maatschappijbeelden 
4.3.4 Kerkbeelden 
In Baronowski’s methode komt de kerk naar 
voren als een netwerk van gemeenschappen. 
De wereldkerk bestaat uit een netwerk van 
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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.  
 
4.3.5 Verlangen en dynamiek 
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.  
 
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.  
 
4.3.6 Zelfbeleving van de pastor, stijl van 
leiderschap en visie op pastoraat 
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.  
 
Koetter noemt “kennen en gekend worden” een 
belangrijke vrucht van de SCC’s.  
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.  
4.4.1 Communio 
4.4.2 Pastorale zorg  
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.  
 
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.  
 
4.4.3 Persoonlijke vroomheid 
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 
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.  
 
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 dienen10.  

                                                 
10 V. Vliet, pag. 111-112. 
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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.  
  
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.  
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.  
 
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”.11 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 
bisschop12. 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 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.  
 
4.4.7 Gebroken gemeenschap  
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. […] 
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  

                                                 
11 Vgl. LG 28 
12 Zie CIC, Can. 515 
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• Relativeert eigen ervaringen door te 
luisteren naar anderen 

• Cultiveert eigen ervaringen door te 
luisteren naar anderen  

• Verbreding van de sociale kring 
• Geloof kan gedeeld worden  

Iets dat als negatief beoordeeld werd, was de 
lengte van “Kom zoals je bent” als “sociaal 
traject”. Men gaf aan graag eerder inhoudelijk 
bezig zijn.  
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 
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.  
 
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.  
 
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 
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!  
 
Zoals je bent, Aartsbisdom Utrecht, Utrecht 
2004  

 

 

 
 

Meer over Small Christian Communities, 
over andere en aanvullende methodes en materialen:  

www.stucom.nl/parochie. 
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