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Geduld: om in parochies te komen tot een waar 

missionair elan is een lange aanloop nodig 

Waar beginnen ?

Meer dan een project:

het gaat om een geloofsovertuiging dat 

Jezus de enige Heer en Verlosser van de 

Wereld is en de Katholieke Kerk zijn 

instrument tot verkondiging



Geloofskennis: kennis is broodnodig en dat vraagt om 

een traject van catechese op 

verschillende niveau’s

Hoe beginnen ?

Voeding en vorming:

de zin voor gebed, smeekgebed en 

aanbidding moeten gevormd en gevoed 

worden



In Leiden is deze weg ingeslagen en na 5, 6 jaar werden 

vruchten zichtbaar.

Niet zo zeer in numerieke zin

Maar in kleine voorboden van een nieuwe lente. 

Vruchten



Liturgie & Sacramenten:

• H. Mis in het ritme van het Kerkelijk jaar in 

verbondenheid met de Wereldkerk

• Plek geven aan het Sacrament van Boete en 

Verzoening

• Aanbidding verspreid over de 3 kerken

Gebed

Gebedsgroepen:

• Pater Pio

• School van aanbidding

• Avonden van Barmhartigheid



Alpha-cursus:

• 16x al gegeven

• Bijna 275 deelnemers

• 15 volwassen nieuwe katholieken

• Tientallen in het vrijwilligerswerk

(Pre-) catechese

(Pre-) Marriage Course:

• 7x al gegeven

CaFE-series:

• God beter leren kennen

• De Katholieke Kerk verkennen

http://www.alphaconnect.nl/marriagecourse/


Series over verschillende onderwerpen o.a.:

• Heilige Schrift

• De Katholieke Kerk

• Heilige Drie-eenheid

• Katholicisme

• Sociale leer van de Kerk

• De sacramenten

• Hemel, Hel en Vagevuur

• 2de Vaticaans concilie

• Zalige Paus Johannes Paulus II

Catechese



Pauselijke geschriften:

• Deus Caritas

• Spe Salvi

• Jezus van Nazareth - deel 1

• Jezus van Nazareth - deel 2 

Catechese

Thema avonden:

• Mariaverschijningen

• Dom van der Laan

• Lijkwade van Turijn

• Bloeddoek van Oviedo



Parochie bedevaarten:

• Oudenbosch en Zegge

• Heiloo

• Meerseldreef en Hoogstraten

• Brielle en Schiedam

Bedevaarten

Heilige Thérèse van Lisieux:

• 4 avonden over de spiritualiteit 

van Thérèse

• Parochie retraite/bedevaart 

naar Lisieux met inleidingen, 

gebed, bezoek 

bedevaartsplaatsen 



Jongerengroepen:

• RKJ groep tieners en jongeren, al 35 jaar

• JP2-groep

• WJD-groep

Tieners en Jongeren

Vorming:

• Jaar voor God

• Persoonlijke begeleiding 



• 7 avonden: Paulus over….. zichzelf, 

Christus, de Kerk, Heiligheid, het gebed, 

Deugd en charisma, Leven na de dood

• 4 avonden: lezen van de Fillipenzenbrief

• 2 bezinningsdagen: Efeziërsbrief en de 

Kolossenbrief

• Expositie over Sint Paulus met 44 panelen 

door Comunione e Liberazione

Paulusjaar 2009



Out-reaches:

2 à 3 maal per jaar de straat op, rond Kerstmis en pasen, 

mensen bewust maken.

Altijd kaartjes van internetcursus waaromjezus-rk.nl 

meegeven om verder Jezus te leren kennen

Naar buiten - Missie

Tocht met het Kruis (Goede Vrijdag):



Naar buiten - Missie

Pinkstervigilie:

Sacramentsprocessie:



Tot slot – niet ingewikkeld

Gebed

(Pre)Catechese

Evangelisatie

Tijd

Waaromjezus-rk.nl


