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12 STAPPEN NAAR GROEI 
VAN DE PAROCHIE/GELOOFSGEMEENSCHAP

Voor iedereen die wegen zoekt om het geloof door te geven: 
priesters, diakens, catechisten, pastoraal werkers, 
nieuwe bewegingen, parochies, gelovigen…



In de startblokken

1
Op dit moment zijn er gemeenschappen en mensen die kunnen evangeliseren. 

In de maatschappij is veel geestelijke armoede, met alle gevolgen van dien. 

Veranderingen gaan snel en we raken als Europa verder van Christus van-

daan. Evangelisatie richt zich dus niet alleen op de persoon, maar ook op de 

hele maatschappij en cultuur. We hebben geen tijd te verliezen.

Nog wezenlijker: Caritas Christi urget nos, 

De liefde van Christus dringt ons…” (2 Korintiërs 5, 14)  

2
Dat is het hart van het geloof en dus ook van de evangelisatie: mensen in con-

tact brengen met de levende Heer binnen de gemeenschap van Zijn Kerk. Dit 

is uiteraard een persoonlijk proces voor iedere mens, maar “hoe kunnen ze in 

Hem geloven, als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over 

Hem horen als Hij niet verkondigd wordt?” (Romeinen 10, 14)  

3
Wanneer we schijnbaar nog niets kunnen ondernemen, kunnen we wel altijd 

bidden. Evangelisatie is niet een activiteit die we zelf zo maar kunnen opzet-

ten. Het is een ‘samenwerken’ met de Heer. In zekere zin is bidden al een vorm 

van evangeliseren.  

4
Er is al heel wat ervaring met evangelisatie vanuit parochies, gemeenschap-

pen en nieuwe bewegingen. De website www.rkevangelisatie.nl brengt die bij-

een. Deze methoden proberen aan te sluiten bij wat er leeft (realiteitszin) en 

zoeken een positieve eigentijdse toon voor de verkondiging. Natuurlijk zal er 

een verschil van aanpak zijn wanneer het om jongeren of volwassenen gaat. 

Meerdere ijzers in het vuur hebben, is altijd beter. Het is ook goed om eens bij 

andere parochies, gemeenschappen en nieuwe bewegingen te gaan kijken die 

al enige ervaring hebben.  

5
We komen steeds meer mensen tegen die helemaal geen kerkelijke achtergrond 

hebben, maar slechts een beperkte fragmentarische kennis van het katholieke 

geloof. Deelname aan catechese, Bijbel-, gespreks- of gebedsgroepen zijn stap-

pen te ver. Kerygmatische evangelisatie begint heel laagdrempelig én bij het 

hart van de zaak: de persoonlijke band met Jezus Christus. Dit in het proces 

van een methode en gericht op een plaats in de locale kerk/gemeenschap.  

ERKEN DE URGENTIE VAN EVANGELISATIE

GA MET ANDEREN HIERVOOR BIDDEN, ZO MOGELIJK 
BIJ EUCHARISTISCHE AANBIDDING

INFORMEER NAAR METHODEN VAN EVANGELISATIE

ONDERKEN HET VERSCHIL TUSEN CATECHESE EN 
KERYGMATISCHE EVANGELISATIE

VERLANG DAT DE MENSEN JEZUS PERSOONLIJK 
LEREN KENNEN

Fase I 



8
Na de eerste verkondiging dient meteen de weg naar de follow-up duidelijk te 

zijn. Waar kunnen mensen na een ‘stadsmissie’ terecht? Wat bieden we aan 

na een Alpha-cursus? enz. We noemen enkele mogelijke trajecten (die geen 

succesformules zijn!): 

 • De internetcursus ‘WaaromJezus-Katholiek.nl’. De parochie 

  hoeft deze alleen maar bekend te maken. In de cursus worden 

  deelnemers verwezen naar een parochie in hun buurt. 

  Een eenvoudige stap, die aan alles voorafgaat.

 •  Alpha-cursus + CaFE 1 ‘God beter leren kennen’ + 

  CaFE 2 ‘De Katholieke Kerk verkennen’ + Catholicism + 3MC

 • Alpha-cursus + aangepaste catechese met (Compendium van) 

  de Catechismus van de Katholieke Kerk

 • Divine Renovation / Rebuilt

 • Are You Ready Vormselweekend + Plugged in-Youth CaFE 

  + Amazing Gift + Twitteren met God  

6
Natuurlijk moet er overleg zijn met de parochieverantwoordelijke en de werk-

groep catechese (ook al gaat het hier om pre-catechese ofwel evangelisatie). 

Hopelijk zijn er een paar mensen te vinden, want iedere gelovige kan hierin 

een bijdrage hebben. Ook hier zal het verschil in doelgroepen (jongeren/vol-

wassenen) meespelen. Indien nodig komen deze medewerkers van buiten de 

parochie, wellicht uit een van de nieuwe kerkelijke bewegingen. Maar alles 

staat dan wel in dienst van de parochie.  

Aan de slag

7
Beproefde methoden zijn: een stadsmissie, de Alpha-cursus, 

Voor jongeren: Twitteren met God, Are You Ready Vormselweekends,

Plugged in-Youth CaFE…

Maar www.rkevangelisatie.nl geeft nog veel meer…

Medewerkers moeten wel goed gevormd worden om de gekozen methoden te  

kunnen geven! Dit vraagt soms een trainingsdag, meerdere bijeenkomsten e.d. 

Ook hier geldt: een goed begin, is...  

VRAAG EEN PAAR MENSEN OM MEE TE DENKEN 
EN TE WERKEN

KIES ENKELE METHODEN UIT EN VERDIEP JE DAARIN,  
SAMEN MET DE MEDEWERKERS

PLAN EEN TRAJECT MET MEERDERE MOGELIJKHEDEN

Fase II



9
Promotie binnen het vaste circuit is nodig, maar vooral erbuiten. Wellicht 

zijn er creatieve pr/marketing mensen te vinden met goede ideeën: locale tv/

radio/ kranten, acties, in het oog springende posters, internetfilmpjes. Daar-

bij blijft de persoonlijke uitnodiging vaak het beste: parochianen/gelovigen 

aansporen om anderen te durven uitnodigen!  

10
Jezus begon met twaalf ‘bijeengeroepen’ mannen, enkele vrou wen en een 

kleine menigte die op een afstand bleef. We verlaten hier even de Kaski-aan-

pak van cijfertjes. Ook bij een eventueel begin‘succes’ (veel deelnemers bij de 

eerste cursus), kan er daarna een soort ‘dip’ komen. Dat helpt te beseffen hoe 

belangrijk het gebed is, en dat het niet om ‘succes’ gaat, maar om vrucht-

baarheid door volharding. 

De heilige Geest werkt mee, dus dan mogen we de moed nooit verliezen.  

DURF ZO KLEIN ALS EEN MOSTERDZAADJE 
TE BEGINNEN

ZORG VOOR HEEL GOEDE PROMOTIE, JUIST BUITEN 
HET GEWONE (PAROCHIE)CIRCUIT

HOUD HET AANBOD VOL, JAAR IN JAAR UIT11
Evangelisatie zien we daar slagen waar het gebeurt in eenklank met de We-

reldkerk, vanuit een persoonlijke wens dat anderen Jezus en de Kerk leren 

kennen, door het gebed én door het vol te houden, jaar na jaar. Dit betekent 

dat de (parochie)gemeenschap zelf ook moet meegroeien. “Als Kerk die evan-

geliseert, begint zij met zichzelf te evangeliseren.” (Paulus VI, Evangelii Nunti-

andi, nr. 15). Waarbij gedoopten leven overeenkomstig het geloof. En de Kerk 

‘zich tevens altijd weer zuivert’. (zie Benedictus XVI, Porta Fidei 5 en 6)  

12
Zelfs al is een parochiegemeenschap niet gericht op evangelisatie en is die 

voor nieuwkomers niet in alles even aantrekkelijk, toch moet er voor hen een 

plaats zijn. De parochie als gemeenschap van gemeenschappen. Geen exclu-

sieve clubjes, maar kleine gemeenschappen binnen de grote gemeenschap 

van de parochie en daarmee verbonden. Onze koren en werkgroepen functio-

neren vaak al op deze manier en koffie na de Zondagsmis doet ook wonderen.  

Tekst: Katholiek Alpha Centrum (2018) 

www.rk-alphacentrum.nl

ZORG VOOR EEN GOEDE OPVANG VOOR WIE 
ENTHOUSIAST WORDT



BIJ HET PLATFORM VOOR RK EVANGELISATIE ZIJN BETROKKEN:

• Bezinningshuis Regina Carmeli

• Begijnhofkapel Amsterdam 

• Bisdom Den Bosch 

• Broeders van St. Jan

• Centrum voor Parochiespiritualiteit

• Cursillo 

• Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara

• Focolarebeweging 

• Gemeenschap Emmanuel

• JongKatholiek

• JP2 Stichting / Twitteren met God

• Katholiek Alpha Centrum 

• Katholieke Charismatische Vernieuwing

• Kerk in Nood 

• Kinderen bidden voor kinderen

• Kisi-Kids

• Life Teen

• Missiezusters van het Kostbaar Bloed

• Radio Maria Nederland

• Samuel Advies

• Stichting Interkerk 

• Werkgroep Pastoraal Congres Nieuwe Bewegingen

Deze brochure is voor organisatoren. Dus niet om in de kerken neer te leggen!


