
Hoe, wie, wat en waarom?
Maar hoe kun je als parochie(cluster) iets nieuws 

opzetten voor deze nieuwe zoekende groep mensen. 

Wie gaat dat doen? Toch niet weer een klus erbij 

voor de drukke pastoor? Wat ga je dan aanbieden 

en waar begin je?

Het Platform biedt deze mogelijkheden:

1  Een ‘Routeplanner’ als stappenplan
 
2 Die en meer ‘tools’ zijn te vinden op 
 www.rkevangelisatie.nl

3 Op verzoek komen ervaren mensen op locatie 
 een informatieavond geven: Hoe kun je beginnen 
 met evangelisatie?

Het is tijd voor open deuren:  
na reorganisatie nu evangelisatie!

Voor hoofd en hart
Wat de methoden gemeen hebben is dat deze 

niet alleen geloofskennis geven, maar ook helpen 

om het hart te openen voor de levende God. 

Ze bieden learning by doing, leren en ervaren, 

praten met elkaar én praten met God. De insteek 

is ‘mystagogisch’. Ze willen de zoekende mensen 

het contact met de levende God laten ontdekken 

en de waarde van een locale geloofsgemeen-

schap laten zien.

In deze methoden staat de persoon van Jezus 

Christus, de verrezen Heer, centraal. De stijl is 

die van Zijn open uitnodigende houding.

Met het oog op het komende Jaar van het Geloof 

vragen wij 3 minuten van uw tijd om deze folder 

door te lezen.

Maak er 
een Jaar 
van het 
Geloof 
van
Van reorganisatie 
naar...

Waarom? Om het Evangelie vanuit onze parochies 

toegankelijk te maken voor velen! Daar zijn we, 

met de liturgie, catechese, diaconie en het ont-

moeten, parochie voor. Laten we er een Jaar van 

het Geloof van maken. Een goed begin is immers...

Beste pastoor, pastor, 
diaken, catechist, 
pastoraal werker, 
medewerker voor 
de catechese…

Waarschijnlijk heeft 

u een periode van 

her structurering achter 

de rug. Parochies die  

werden samengevoegd. 

Dat vroeg en vraagt veel 

van alle betrokkenen. 

Maar Kunnen we nu een 

stap verder gaan?

September 2012. Deze folder is uitgegeven 

door Platform RK Evangelisatie. 

Meer exemplaren zijn via de site te verkrijgen.

www.rkevangelisatie.nl

De folder is niet bedoeld om in kerken neer te leggen.



Na de reorganisatie 
tijd voor evangelisatie
Vijftig jaar na het Tweede Vaticaans Concilie lijkt 

de Kerk in Europa in een overgangsfase te zijn. 

Uit de geschiedenis weten we dat dit geen 

eenvoudige perioden zijn. Crisis is het woord dat 

overal klinkt, buiten én binnen de Kerk.  

Impulsen
In de Kerk zijn er altijd betere en mindere tijden 

geweest. Kloosterorden, ziekenverzorging, 

parochie vernieuwing, heiligen, concilies, 

bewegingen… dit zijn impulsen geweest voor 

een nieuw opbloeien van het geloof. 

Dit waren lang niet allemaal initiatieven van 

monniken en bisschoppen! Ook vele gelovigen 

hebben hier een groot aandeel in gehad. 

Dit wordt wel eens vergeten. De media melden 

vaak alleen de negatieve berichten.

Maar zien we tussen alles ook nu niet voortekenen 

van opbloei en impulsen die hoop geven?

Een jaar geleden is het Platform RK Evangelisatie 

opgericht. Zo’n 25 organisaties, parochies en 

bewegingen nemen hieraan deel.

10 jaar ervaring is er al
De parochies zijn goed in kindercatechese, 

Doop- en Trouwvoorbereiding en organiseren 

avonden en groepen rond de Schrift, gebed, 

thema’s en diaconie. 

Maar het geloof uitleggen aan wie er totaal mee 

onbekend is! Dat vraagt een andere aanpak! 

Gelukkig is er in de afgelopen 10 jaar op dat 

gebied waardevolle ervaring opgebouwd. 

Methoden die op een laagdrempelige, eigen-

tijdse en beproefde manier de kernpunten 

van het geloof uitleggen.

We kunnen denken aan Stads- en parochie-

missies, de Alpha-cursus, Kom en Zie (WeG), 

CaFE, Celebrate, Inspiratie Magazine, 

internetcursus WaaromJezus-rk.nl, Kisi-Kids, 

Life Teen, Cursillo en zoveel andere initiatieven.

Kom, kom…!
Elke tijd heeft zijn eigen uitdagingen. 

De maatschappij van nu is gekenmerkt door 

individualisme, kortlopend engagement, evene-

menten en sensatie. Met een vleugje spiritualiteit 

en levensvragen. 

Zo ‘geloven we in het leven voor de dood’. 

Hoe laten we deze mensen (opnieuw) kennis maken 

met God en het katholieke geloof?

Intussen kloppen zoekers ook zelf aan, jong en 

wat ouder. Zij zoeken een authentiek katholiek 

geloof, houvast en de rijkdommen van het gebed, 

de Liturgie en de Wereldkerk. Maar zij hebben 

ook veel vragen.

Er is ‘christelijk analfabetisme’. Men weet niet 

meer waar het over gaat. Kennis is beperkt, 

fragmentarisch en zelfs onjuist. 

Vaak maken we mee dat enige uitleg, de reactie 

oproept: ‘Maar als het zo is…!’ of ‘Waarom heb 

ik dat niet eerder gehoord?’ 

Alleen, hoe raken we met deze mensen in gesprek? 


