Studiebijeenkomst Bezield Verband Utrecht (zaterdag 15 maart 2014)
Persoonlijke indrukken Martin Nieboer voor bestuur van Walfriedparochie Groningen
Gerard Zuidberg: Uitgangspunt zijn de positieve aspecten die er al in je parochie aanwezig zijn, vertel
daarover aan elkaar en bouw ze uit (vgl. het beeld van het nooit leeg rakende kruikje olie en de pot met
meel van de weduwe in het verhaal bij Elia).
Voorop staat dat jullie je eigenheid en eigen samenhang vasthouden.
Ontwikkel vooral ook eigen, alternatieve vieringen met nieuwe rituelen: dat biedt ruimte om over allerlei
grenzen (van officiële regeltjes voor standaardvieringen) heen te kijken.
Mirjam Wolthuis (Dominicus, Amsterdam): Begin ergens, wees niet bang. Ga niet wachten op officiële
kanalen, de regels zijn er al en die houden allerlei beperkingen in.
Prof. Wiel Hoekstra (woordvoerder Professoren Manifest): Ga nooit mee in redenatie van kerkleiders
die zwaaiend met rapporten en cijfers roepen dat je niet vitaal bent en niet levensvatbaar bent. Zeg tegen ze: je hebt ongelijk!
Het maakt niet uit hoe klein of groot je bent, met 30 kan het ook, het gaat om jullie eigen spirituele
kracht. Continuïteit zit niet alleen in mensen die zich vast in een officiële functie willen laten benoemen,
het is tegenwoordig veel gebruikelijker om mensen gericht te vragen rond iets tijdelijk mee te doen.
Verrijzenisgemeenschap Maarssenbroek (Utr) (Marlies de Meij). Naast vieringen blijkt onze vitaliteit
vooral uit zgn. ‘diaconale’ activiteiten: voedselbank (samen met protestanten), Gideonsbende (anoniem
voor hulpvragen, iemand zijn eigen deskundigheid wil inzetten voor zwakkeren), sinds kort ook zgn.
groep Daniël: vaste kern van mensen die samen nadenken hoe je koers kunt houden (zonder dat ze
benoemd zijn in officiële bestuursfunctie) met per deelonderwerp soms ad hoc groepen (voor gerichte
taak met beperkte looptijd kun je zo veel makkelijker medewerkers vragen en krijgen, ook jongeren).
Mensen willen niet benoemd worden, ze willen zich niet zó binden, maar zijn best bereid bij problemen
mee te denken en advies te geven.
Vieringen: 1x per 6 weken een woord- en liedviering opgestart / voorbereid vanuit het koor, nieuw loopritueel met kaarsjes.
Corneliusparochie Limmen (NH) (pastor Johan Holling) (Heiloo, Egmond e.o.) Geen locatie van een
fusieparochie. We zijn zelfstandig: hebben een eigen pastor én we staan financieel sterk! We zoeken
aansluiting bij alles wat er in het dorp gebeurt, we zijn naar buiten gericht, we gaan open bondgenootschappen aan van mensen die elkaar kennen, ook en juist buiten de kerk. Als we iets willen, leggen we
eerst contacten en kijken vooral: waar liggen talenten? De kerk is een middel, geen doel.
OLV van Altijddurende Bijstand (Bilthoven) (Utr). Wel deel van Martha en Mariaparochie (8 parochies), maar kritische geloofsgemeenschap met grote participatie door een ‘eigenwijze’ groep van veelal
hoogopgeleide en creatieve mensen. Er zijn in het verleden wel allerlei dreigementen in onze richting
geuit vanuit het aartsbisdom. In de praktijk zien we nu een ‘tolerantere’ ontwikkeling, d.w.z. er zijn wel
richtlijnen en dan zeggen wij: dat doen wij niet. De pastoor komt luisteren, maar hij is stil… Zorg dat je je
priesterschap van alle gelovigen belééft!
Brood én wijn tijdens de communie. Actief leerhuis (avonden, bezinningsochtenden) voor verdieping en
inhakend op wat er gebeurt in de maatschappij. Begin met inleiding en beelden, dan met elkaar erover
discussiëren. Bijeenkomsten voor kinderen en jonge ouders: oudtestamentische verhalen (+ DVD), kinderen gaan in verhaal mee + koppelen aan eigen situatie / ervaringen.
Informeel Café OLV: Kom maar. Wat bezielt jou? Wat raakt jou? Waar ben je naar op zoek? Hoe kun je
daar zelf aan werken? Niet alles hoeft door bestuur georganiseerd te worden. Soms sprekers.
Geloofsgemeenschap Het Zand (Amersfoort) (Utr) = ontstaan omdat bij een grote fusie overwoekering dreigde. Nu een ‘burgerlijke vereniging’ met als doel het ondersteunen en ontwikkelen van de eigen
gemeenschap. We willen geen conflict, we gaan uit van een positief doel, we zijn zelf de baas, de leden
van onze vereniging bepalen het beleid. Zo hebben we een eigen speelruimte, zonder de beperkingen
van pastorale plannen. We bespreken tijdens een uurtje na een viering: waar gaan we heen? We we rken van onderop. Spreker (zelf pastor): emeriti-pastores doen met ons mee als vrijwillige medewerkers.

Raalte (Ov.). Heeft eigen doop- en herinneringsvieringen ontwikkeld voor jonge ouders met kinderen in
een ongedwongen sfeer. Het bereiken van mensen is in een dorp niet zo moeilijk. In zo’n dorp kan ook
een zgn. dialectviering (1 x per jaar) met midwinterblazen zinvol zijn.
Anthonius-in-Beweging (Best, NB). Wij merkten in Brabant hoe de kerkleiding de teugels aantrok: dit
mag niet meer, dat mag niet meer. Geen pastoraal werkers, geen vrouwen etc. Er komt dan een moment dat je denkt: willen wij dat? Als dat voor jullie ook geldt, hebben we één belangrijk advies of vraag:
zijn jullie er dan klaar voor om zelf dóór te gaan? We hebben een eigen stichting opgericht en de me nsen konden, als ze wilden, daar hun kerkbijdragen naar overmaken. Al vrij snel kwam 70-80% van de
inkomsten via de stichting. Dan heb je een financiële basis om te beginnen, zodra dat nodig is. Dat moment kwam toen de bisschop onze pastoor, diaken én kerkbestuur ontsloeg. Terwijl we ons toen en nog
steeds zeer katholiek voelen. We willen ook best samenwerken, maar juridisch doen we dat nu vanuit
onze eigen gemeenschap. We zijn doorgegaan met ± driekwart van de parochianen, eerst in een school.
We draaien gewoon door met allerlei vieringen, ook dopen, enz.
Tot slot
Gerard Zuidberg: Ook als mensen tijdelijk mee willen doen, kun je een vitale geloofsgemeenschap zijn
en is er toch sprake van continuïteit.
John Boom (gespreksleider) n.a.v. Mattheus 18, 20: ‘Waar twee of drie mensen in mijn naam samen
zijn, ben ik in hun midden.’ We vergeten vaak wat daar staat: in mijn naam; die naam is [Ik ben er, Ik zal
er zijn]. Dus dat staat nooit los van mensen. En Mattheus 25, 40: ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor
een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’ Dát is hoe
je omgaat met God, op een gelijkwaardige manier met je medemensen.
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