
 
PAROCHIEREVITALISATIE 
Zoals in de vorige TitusBreed al was te lezen is in onze parochie het initiatief genomen om een proces 
van parochierevitalisatie, ofwel parochievernieuwing, te starten. 
Op 21 mei kwam dr. Tim Schilling van het Centrum voor Parochiespiritualiteit ons uitleggen wat 
parochierevitalisatie ongeveer inhoudt. Hij deed dat onder andere aan de hand van twee boeken die 
het proces van parochierevitalisatie beschrijven in parochies in de VS en Canada. 
 
Kort gezegd komt parochierevitalisatie erop neer dat de kerk van een “onderhoudskerk” (een kerk 
die probeert te overleven), verandert in een missionaire kerk. Een missionaire kerk is een kerk die de 
boodschap van het evangelie uitdraagt. Die mensen tot leerlingen van Jezus maakt, ze de 
gelegenheid geeft hun leven lang te blijven groeien in geloof en ze uitzendt buiten de muren van de 
eigen kerk om het evangelie te brengen naar de randen van de samenleving. Het is een kerk die 
relevant is voor de samenleving. 
Jezus heeft ons de opdracht gegeven Zijn boodschap van vrede en verlossing uit te dragen. Veel 
mensen in onze maatschappij zijn op zoek naar zingeving, spiritualiteit en antwoorden op 
levensvragen. De Kerk heeft de mogelijkheid mensen daarin te helpen, maar we doen dat nog 
onvoldoende. Een doorsneeparochie, zoals wij, richt zich naar binnen, op de eigen gemeenschap. 
Daardoor groeit ze niet meer, is ze niet gezond en dreigt uiteindelijk te sterven. In allerlei parochies 
in binnen- en buitenland wordt eraan gewerkt om deze beweging te keren en de kerkgemeenschap 
zo op te bouwen dat mensen er graag bij willen gaan horen, dat het een gemeenschap wordt waarin 
naast de eigen parochianen ook mensen daarbuiten zich liefdevol ontvangen voelen en een plek 
kunnen vinden, en waar mensen een leven lang kunnen groeien in geloof. 
 
Hoe gaan we verder in onze parochie? 
Na de avond van 21 mei, heeft de initiatiefgroep zich samen met het pastorale team gebogen over 
de vraag “Hoe nu verder?” Er zijn die avond veel belangstellenden geweest die veel input geleverd 
hebben en ook aangegeven hebben op de hoogte te willen blijven. Een deel daarvan gaf zich 
spontaan op om actief mee te werken aan de parochievernieuwing. Deze mensen zullen persoonlijk 
uitgenodigd worden voor het vervolgproces. Echter, ook degenen onder u die niet aanwezig waren 
op 21 mei, maar het heerlijk lijkt actief mee te gaan in dit proces, zijn natuurlijk ook van harte 
welkom. Laat u ons dat dan vooral even weten!  
 
Het vervolgproces begint met het inluiden van een periode van bezinning en reflectie. Dat willen we 
doen door verschillende trajecten in te zetten: 
 

1. De eerste stap die we willen zetten is samen met een kerngroep het boek “Als God 
renoveert” goed door te nemen. Het is belangrijk dat er een groep parochianen ontstaat die 
goed kan aanvoelen waar het om gaat in een missionaire kerk, en hoe je een missionaire kerk 
zou kunnen worden. Dit zal gebeuren aan de hand van een aantal sessies, en zal plaatsvinden 
vanaf dit najaar tot aan voorjaar 2020. Het idee is dat uit deze sessies een eerste visie voor 
onze parochie ontstaat, die we graag toetsen aan de visie van andere parochianen. 

 
2. Daarom is het tevens de bedoeling dat leden van deze kerngroep, na een goede 

voorbereiding, bepaalde thema’s uit het boek in een aantal bijeenkomsten gaan bespreken 
op verschillende locaties en op verschillende tijden en dagen. Zo krijgen alle parochianen de 
kans kennis te nemen van de nieuwe koers die we gaan inzetten. Iedereen krijgt zo de 
gelegenheid te leren over de missionaire kerk en ideeën te genereren over de praktische 
invulling van de thema’s in onze parochie zoals bijvoorbeeld gastvrijheid, muziek en vorming 
van een betekenisvolle gemeenschap. Het boek “Als God renoveert” dient hierbij als 
inspiratiebron.  

 
3. Ook voorbeelden uit andere parochies in Nederland die al eerder de weg van 

parochierevitalisatie zijn ingeslagen, kunnen dienen ter inspiratie. We willen kijken hoe we 
kunnen aanhaken bij een netwerk van revitaliserende parochies. En met degenen die dat 
leuk vinden, willen we graag een parochie met ervaring in revitalisatie bezoeken. 

 



4. Verder is het plan om een begin te maken met het opzet van een Alphateam dat zich gaat 
voorbereiden op het vervolg van onze bezinningsperiode. Dit is een team van mensen die de 
intentie hebben om volgend jaar de eerste Alpha-cursussen op te zetten in onze parochie. 
Op 7 september bezoekt een aantal geïnteresseerde parochianen de Alpha Nederland 
Training in Veenendaal (zie website https://www.alphanederland.org/evenementen ), om te 
leren wat er voor nodig is om deze cursus te kunnen geven. Degenen onder u die hier ook 
warm voor lopen, moeten dit vooral even laten weten! 

 
De inspiratie die wordt opgedaan in alle groepen en bezoeken dragen bij aan de concrete richting die 
onze parochie in zal gaan na deze bezinningsperiode.  
 
Er is al een aantal praktische dingen waar we nu al mee kunnen beginnen, en die we bij iedereen van 
harte aanraden: 
- bidden voor dit proces van parochierevitalisatie  
- vergaderingen, koorrepetities en andere bijeenkomsten beginnen met gebed 
- extra inspanningen op het gebied van communicatie rondom parochierevitalisatie, waar we hard 
over nadenken en graag willen bespreken met de op te zetten kerngroep. Te denken valt aan het 
uitwerken van de ideeën uit de boeken “Als God renoveert” en eventueel “Rebuilt” in TitusBreed en 
op onze website, zodat iedereen enigszins op de hoogte kan worden gebracht zonder de boeken te 
hoeven lezen. 
 
Voor alle parochianen die belangstelling hebben om mee te doen met parochierevitalisatie 
Mocht u graag actief onderdeel uitmaken van dit proces, door bijvoorbeeld in de kerngroep of het 
Alphateam mee te draaien, geeft u dan snel even een seintje. 
Wilt u graag meedoen met de bijeenkomsten die worden gehouden op de verschillende locaties, 
kunt u wachten tot de aankondiging in TitusBreed en via de mededelingen tot u komt, maar u kunt 
ook aangeven of u graag via email op de hoogte wilt blijven. 
En we raden iedereen aan om, als u dat ziet zitten, het boek ‘Als God renoveert’ te lezen. Daarin 
krijgt u een duidelijk idee wat ons te wachten staat in de komende tijd. We kunnen ervoor zorgen dat 
u dit boek ook kunt lenen, dan hoeft u het niet zelf aan te schaffen, maar wel kennis van nemen. 
 
Voor dit proces hebben we een speciaal emailadres aangemaakt, namelijk 
titusvernieuwt@gmail.com. Hier kunt u ons dus laten weten of u bepaalde interesse hebt in 
deelname in een traject, of dat u graag goed op de hoogte blijft of het boek graag wilt lenen. Of 
misschien hebt u gewoon vragen of zorgen. Laat u het ons vooral weten! 
 
 
Meer informatie over parochierevitalisatie 
Graag willen we er op wijzen dat er binnenkort ook nog andere mogelijkheden zijn voor  verdieping 
in parochierevitalisatie. U kunt dan meegaan met andere mensen uit onze parochie waarvan we nu al 
weten dat ze enthousiast zijn: 
 

 Startbijeenkomsten in het kader van de conferentie met fr. James Mallon, op 26 september 

in Hoeven en op 3 oktober in Utrecht, van 14.00 tot 17.00 uur 

Deze startbijeenkomsten zijn bedoeld om te informeren en enthousiasmeren over de conferentie 
“De missionaire parochie - Als God renoveert”, met Father James Mallon, (op 24 en 25 maart 2020).  
Ook hoopt de organisatie van de conferentie te horen wat betrokken parochianen belangrijk vinden 
tijdens deze conferentie, voor de weg ernaar toe en voor het vervolg.  
Inschrijven voor de startbijeenkomsten kan tot en met 21 september via 
info@missionaireparochie.nl.  
We hopen hier met een delegatie heen te gaan. Gaat u mee? 
 

 Conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’, op 24 en 25 maart 2020 

Deze conferentie wordt op 24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch gehouden. Hoofdspreker op de 
conferentie is de Canadese priester fr. James Mallon, die het boek “Divine renovation” (Als God 
renoveert) heeft geschreven. Het doel van de conferentie is om katholieken te mobiliseren om zich 
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(weer opnieuw) met hoop en visie in te zetten voor een missionaire parochie met impact op haar 
directe omgeving. Allen, zowel vrijwilligers als beroepskrachten, die ernaar verlangen om met hun 
parochie een weg in te slaan naar een missionaire parochie, of die die weg al zijn ingeslagen, zijn van 
harte uitgenodigd.  
 
Lees meer over de conferentie en de startbijeenkomsten op : 
https://www.parochiespiritualiteit.org/wp/event/conferentie-als-god-renoveert/ ,  en op: 
https://missionaireparochie.nl/  

 Bijeenkomst ‘Leven in de parochie…’  

Op vrijdag 27 september 2019 organiseert het Katholiek Alpha Centrum een impulsdag over 'Stappen 
voor parochievernieuwing - Hoe kun je als parochie beginnen en volhouden?'  
De boeken 'Rebuilt' en 'Als God renoveert' komen daar ook bij ter sprake. En ook de 'Routeplanner 
12 stappen naar groei' wordt onder de loep genomen. 
De dag wordt gehouden in Heiloo. Voor meer informatie: https://www.rk-alphacentrum.nl/leven-in-
de-parochie 
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