Bezield Verband en Professorenmanifest
Landelijke werkdag 15 maart 2014 in de Bergkerk in Amersfoort
Korte samenvatting van de landelijke themadag “vitaliteit in je gemeenschap”
Vertegenwoordiging vanuit de H. Jozefparochie Zaandam:
Christel Bakker, Cisca de Wit, John van der Sluijs en Martin Meulenkamp

Inleiding
Wat tijdens deze nationale themadag vooral opviel was de positiviteit. Bij de inleiding werd
benadrukt dat deze dag in het teken zou staan van de vitaliteit binnen de gemeenschappen.
Mogelijkheden en kansen zien, waar ben je trots op.
Geconcludeerd werd dat negativiteit en het zien van beperkingen vooral verlamd en opstandig
maakt. Geloofsgemeenschappen moeten vooral DOEN waar ze goed in zijn, werd gezegd, daarbij
gebruik makend van de talenten van mensen.
Programma
10:00 uur
Welkom, lied “Hij die gesproken heeft”
Korte inleiding door Gerard Zuidberg, dagvoorzitter
Openingstekst: 1 Koningen 17, 1-24 Elia en de Weduwe
10:15 uur

Drie interviews o.l.v. Mirjam Wolthuis met de vraag: Waar ben je trots op?

Verrijzenis Gemeenschap, Maarsenbroek
1.
Samen willen vieren
2.
Samen overleven
3.
Verbondenheid
4.
Eigenheid vasthouden
5.
Gideonsbende (een samenstelling kritische mensen die
meedenken en adviseren rondom de ontwikkeling in de gemeenschap)
6.
Diaconale parochie
7.
Samen denken over de toekomst
8.
Daniëlgroep: een vangnetgroep (denktank) een groep die problemen helpt op te lossen.
Projectmatig werken.
Slotopmerking: Angst is een slechte raadgever en verlamt.
Corneliusparochie, Limmen, Pastor Johan Ohling
1.
Gemeenschapsgevoel
2.
Verbanden leggen: scholen, verenigingen, voedselbank, wereldwinkel etc.
3.
Niet naar binnen gericht.
4.
Linken leggen naar buiten.
5.
Dialoog.
6.
Oecumene.
7.
Contacten met mensen.
Slotopmerking: maak gebruik van de talenten van mensen.
O.L.V. gemeenschap, Bilthoven
1.
Kritische gemeenschap met veel hoog opgeleide mensen
2.
Geënt op het 2e Vaticaans concilie
3.
Samen kerk zijn
4.
Eigenheid
5
Brood en Wijn (wel toegestaan)
6.
Leerhuis
└ dieper gaan
└ aansluiten bij de maatschappij
└ uitbreiding van vieringen
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7.

Diaconie
└ aansluiting in de buurt
└ aansluiting bij de verzorgingshuizen.
8.
Kinderleerhuis
9.
Jonge gezinnen betrekken – OLV cafe
10.
Kerk / schoolverbinding
Slotopmerking: wees gastvrij.
11:05 – 12:00 Drie werkgroepen
Doordat twee groepen overvol waren, kwamen we met z’n vieren in een en dezelfde werkgroep te
zitten. Informatie uit de andere werkgroepen zullen we moeten halen uit de toegezegde notulen
van deze dag.
Vraag: Waar ben je trots op in jouw gemeenschap?
1. Creativiteit
2. Diaconie – bezoek
3. Diversiteit in vieringen (dialect vieringen, the passion, thema vieringen, verstandelijk
4. gehandicapten)
5. Allerzielenvieringen op het kerkhof
6. Bezielende vonk
- mensen hebben inspirerende ideeën, geef ze ruimte en een kans.
7. ’t Zand: - van onderop moet het komen. Het moet groeien.
8. Oecumene
9. Ziekendag met alle aandacht voor de zieken
10. Doopherinneringsviering
11. Goede verbinding met de scholen
12. Scheepsmaatje – vieringen waarin geestelijk gehandicapten centraal staan.
niet alleen in de viering, maar een hele dag. En samen met de
parochianen dit voorbereiden en verzorgen.
13. Kruip in de huid van ….. een Jood, een Moslim, een protestant, een homo ect.
14. Bovenstaande punten werden door mensen uit diverse parochies in de groep aangegeven.

12:10 Plenair, verzameling inbreng uit werkgroepen
Aan het einde van de bijeenkomst werd het als volgt samengevat.
De kracht van geloofsgemeenschappen zit in drie aspecten (God onder ons):
1. inspirerende liturgie: “doe dit tot mijn gedachtenis”
2. samen zijn, verbindingen leggen: “waar 2 of meer in mijn naam bijeen zijn”
3. hulp bieden “wat je voor de minste hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan”
De gegevens worden in notulenvorm aan de aanwezigen
Algemene conclusie:
 Maak gebruik van je kracht
 Leg verbindingen
 Er is een verschil tussen stad en dorp
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