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Wil onze parochie toekomst hebben, dan moeten we niet opgesloten
blijven zitten achter onze kerkmuren, maar naar buiten treden. In 2014
en 2015 heeft het Platform voor rk Evangelisatie met de HOOP-tour
(bijlage 1) ervaring opgedaan in het helpen van parochies om dat
concreet te doen. In het hele land, in steden en dorpen. De video
‘Impressie HOOP-tour’ (op www.hooptour.nl) laat daar iets van zien.
Veel dingen gingen goed, soms boven verwachting, maar we kwamen
ook drempels tegen. Wat we geleerd hebben (bijlage 2 en 3), kan
andere parochies helpen om zich intern en extern meer te richten op
evangelisatie.
Duidelijk is geworden dat waar parochies aan bepaalde voorwaarden
voldoen (bijlage 4), het met het beschikbare draaiboek (op www.
hooptour.nl) niet moeilijk en niet kostbaar is om praktijkervaring op
te doen. Belangrijk is om vanuit die praktijkervaring stappen te nemen
om de hele parochie meer op evangelisatie te richten (bijlage 5).
De HOOP-tour is afgelopen, maar we blijven beschikbaar voor advies
en assistentie via ed@hooptour.nl of harm@hooptour.nl

“Ik verwijs naar de
evangelisatie. Zij is de
bestaansreden van de
Kerk. Het is de ‘zoete,
troostende vreugde het
Evangelie te verkondigen’ (Paulus VI). Het
is Jezus Christus zelf,
die ons van binnenuit
daartoe aanzet.”

Bijlage 1. De HOOP-tour

Paus Franciscus
enkele dagen voor
de pauskeuze

In oktober 2013 kwam Harm Ruiter met
het plan om gedurende een jaar negen
Nederlandse parochies concreet te helpen
zich structureel (meer) naar buiten te richten.
Die hulp moest komen van een samenwerking
van nieuwe bewegingen, nieuwe congregaties en
andere initiatieven verbonden aan het Platform voor
rk Evangelisatie.
Opzet was een impulsdag waarin meer ervaren mensen zij aan zij
optrokken met parochianen: tijdens een vorming tot evangelisatie
in de ochtend, concrete evangelisatieactie(s) in de middag en een
natraject om in overleg met het pastorale team evangelisatie
structureel te maken.
Basisinspiratie haalde Harm uit de oproep van paus Franciscus om
naar buiten te treden en uit het optreden van de profeet Nehemia,
die aan het einde van de Babylonische ballingschap groepen vormde
om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Het initiatief moest hoop
brengen aan een kerkprovincie die door terugloop en schandalen
was ontmoedigd en verlamd.
Een kernteam van aanvankelijk vier, later door ziekte drie personen,
heeft zich twee jaar voor dit project ingezet.

Bijlage 2. De lessen geleerd
tijdens de HOOP-tour
A. Sterke punten
1. Samenwerking tussen lokale parochianen en meer ervaren
mensen van buiten.
2. De vreugde van parochianen te merken dat veel meer
mensen openstaan voor het evangelie dan gedacht, vooral jonge
mensen onder de 35 jaar en allochtonen.
3. De vorming van parochianen over het wezenlijke van
evangelisatie en hoe je op een eenvoudige, persoonlijke manier je geloof
kunt delen.
4. De ontdekking dat het leggen van een eerste contact niet
moeilijk hoeft te zijn en dat er zich daarna mogelijkheden voordoen om
iets van het eigen geloof te delen.
5. De opzet van Open Kerk (bijlage 3) is in de meeste gevallen
een uitstekend model om met mensen in contact te komen en hen iets
van het hart van het geloof te laten ervaren.
6. Parochies waar al een kern is van gelovig gemotiveerde
mensen, kunnen met wat advies en een spreker van buiten de opzet
van de HOOP-tour navolgen. De opzet (er is een draaiboek) is eenvoudig
en de kosten zijn laag.

B. De zwakke punten
1. Wil de opzet slagen, dan kost de voorbereiding meer tijd
dan aanvankelijk gedacht.
2. Het pastorale team moet duidelijk weten wat de essentie is
van een impulsdag en het grotere perspectief. Dan krijgt het voldoende
prioriteit en blijft het geen evenement naast vele andere.
3. Veel parochianen zijn zeer gemotiveerd om zich in te zetten
voor de parochie, maar doen dat niet vanuit hun verbondenheid met
de Heer. De HOOP-tour was te kort om deze mensen zover te brengen.
Andere wegen zoals ‘Opnieuw Beginnen’ en ‘Alpha cursus’ zijn nodig
om die basis aan te brengen.
4. Fundamenteel is dat eerst een gelovig gemotiveerd kernteam
wordt gevormd dat duidelijk weet waar het om gaat en van daaruit tijdig
andere, minder gemotiveerde parochianen werft om mee te doen.
5. De lokale situatie (dorp of stad e.d.) vraagt om een creatieve
aanpassing, maar nooit zo dat de essentie verloren gaat.
6. Waar de kerk weinig voorbijgangers heeft, is het moeilijk
om het concept van Open Kerk toe te passen. Een kraam of tijdelijk
kapelletje in het centrum, gekoppeld aan een korte enquête werkt
prima, maar biedt niet de ervaring van een gewijde ruimte.
7. Huisbezoek als middel voor evangelisatie is minder geschikt
voor een impulsdag, maar kan wel gedurende de week of maand
ervoor of erna. Ook hier geldt: een ervaren iemand van buiten koppelen
aan een minder ervaren eigen parochiaan.
8. Met diaconie en evangelisatie hebben we enkel positieve
ervaringen opgedaan door bezoeken aan zorginstellingen (een koortje
met contacten nadien).
9. Het vraagt veel van het pastoraal team om prioriteit te
geven aan het opstellen van een strategie om meer kerk-naar-buiten
te worden, om die visie binnen de parochie uit te dragen en stap voor
stap concreet te maken (zie bijlage 5).

Bijlage 3. Opzet ‘Open Kerk’
1. Een team biedt voorbijgangers een waxinelichtje aan en
nodigt hen uit dat in de kerk aan te steken. Dat geeft een aanknopingspunt tot gesprek en helpt mensen over de drempel van de kerk.
2. In de kerk heerst een sfeer van gebed, met gedempte
verlichting, meditatieve (liefst live) muziek en uitstelling van het
Allerheiligste.
3. Mensen krijgen een kaartje en een pen aangereikt om een
gebedsintentie op te schrijven en die in een doos (‘worry box’) te doen
vóór het Allerheiligste en daar hun kaarsje aan te steken en een moment
te bidden. Mensen gaan zo letterlijk op weg naar de Heer.
4. Bij het verlaten van het altaar kunnen ze een kaartje met
een Bijbeltekst meenemen (uit de ‘blessing box’) en bij de uitgang
krijgen ze een foldertje uitgereikt met verwijzing naar websites die
mensen verder helpen (waar informatie van de parochie geplaatst
kan worden) en informatie over lage-drempel activiteiten van de
parochie.
5. Op ieder moment is er begeleiding en mogelijkheid tot
gesprek, inclusief een (biecht)gesprek met een priester. Ook een korte
enquête is mogelijk.
Zie ook het draaiboek op www.hooptour.nl

Bijlage 4. Voorwaarden
om naar buiten te treden
1. Het pastoraal team moet overtuigd zijn van de noodzaak om
het geloof door te geven – ook naar mensen buiten de eigen parochie.
Evangelisatie is ‘het wezen van de Kerk’ (paus Paulus VI – paus
Franciscus), zonder evangelisatie heeft zij geen reden van bestaan en
geen toekomst.
2. Er moet in de parochie een kern zijn van mensen die het
evangelie zo doorleefd hebben dat ze de boodschap op hun beurt door
kunnen geven aan anderen. Een persoonlijke leven met en vanuit
Christus is daarbij fundamenteel. Je kunt immers niet doorgeven wat
je zelf niet hebt.
3. Naast deze kerngroep is het van belang om zoveel mogelijk
andere parochianen te betrekken, zodat het geen activiteit blijft van een
klein groepje. Persoonlijke uitnodigingen en een goede voorbereiding
zijn hierbij van groot belang, zonder dat het mensen te veel belast.
4. Naar buiten treden is alleen vruchtbaar als dat geworteld is in
gebed, persoonlijk en gezamenlijk. Vooral vruchtbaar blijkt gezamenlijk
aanbiddingsgebed bij het Allerheiligste. Het gaat om meer dan ónze
activiteit.
5. Evangeliseren leer je niet door erover te preken of boeken te
lezen, maar door te doen. Het blijkt steeds weer dat veel meer mensen
daar open voor staan dan we denken; vooral de jongere generaties tot
35 jaar en mensen met een allochtone achtergrond.
6. Evangeliseren gaat niet om dogma’s of moraal, ook niet om
overtuigen maar om geloofsgetuigenis en Godservaring.
7. Als het kerkgebouw dichtbij een looproute ligt, is de opzet van
‘Open Kerk’ bijzonder effectief en gemakkelijk te organiseren (bijlage 3).
8. Zorg voor een geschikte activiteit in de nabije toekomst
waar je geïnteresseerde mensen naar kunt verwijzen.
9. Ga als evaluatie na welke sterke en zwakke kanten van de
parochie aan het licht zijn gekomen en welke concrete stappen je als
parochie kunt zetten om binnen de parochie (bijlage 5) en naar buiten
te groeien in evangelisatie.
Zie ook ‘Routeplanner voor evangelisatie op www.rkevangelisatie.nl

Bijlage 5. Evangelisatie
integreren in de hele
parochie
1. Een biddend pastoraal team waarvan de leden elkaar helpen
in hun roeping.
2. Vorming van vrijwilligers tot doorleefde christenen die
proberen te leven vanuit hun verbondenheid met Jezus (zoals Jezus
tijd nam om zijn apostelen te vormen). Via ‘Opnieuw Beginnen’, ‘Alpha
cursus’, Leven in de Geest vorming, de ‘Catholicism’ videoserie,
bedevaarten e.d.
3. Vorming van werkgroepen tot gelovige basisgroepen waarin
men met elkaar gelovig uitwisselt en elkaar steunt om gelovig te leven.
4. Gebedsmomenten als bron van gelovig handelen. Bijvoorbeeld
wekelijkse eucharistische aanbidding.
5. Prioriteit voor nieuwe contacten, zoals ouders en kinderen
via sacramentencatechese, kindernevendiensten (met hulp van
Samuel Advies), crèche, kerstspel, kinderbijbelclub e.d.
6. Ouders en kinderen in de sacramentencatechese helpen
om tot een persoonlijke band met Jezus te komen (niet zozeer door te
praten, maar ook door gebedsmomenten e.d.).
7. Activiteiten voor geïnteresseerden, zoals de katholieke
Alpha-cursus, CaFE, Waarom Jezus?, sprekers van buiten e.d.
8. Contacten in de wijk om te kijken waar de parochie dienstbaar
kan zijn: van gezamenlijke maaltijden voor eenzamen tot rouwverwerking en een kraam op de buurtbraderie.
9. Parochieblad richten op randkerkelijken: positief, inspirerend,
relevant, eigentijds en herkenbaar.
10. Publiciteit in de lokale media waarin de inspirerende
boodschap aan bod komt.
Zie ook ‘Routeplanner voor evangelisatie’ op www.rkevangelisatie.nl

