Geloof vieren, praatstuk t.b.v. Visiebijeenkomsten 2020
Voorbeelden: Bevraag onderstaande pijlers op haalbaarheid, wenselijkheid en
noodzakelijkheid in de parochie en meer speciaal in uw locatie. Kom met
constructieve opmerkingen, maar ook met suggesties. U kunt uw eigen volgorde
aanhouden.

1 Geloof vieren
Vooraf :
• welkom geheten worden, vaste bezoekers, nieuwkomers kinderen
• Eventueel ontmoeting
• Goed aankondigen welke soort viering waar, wanneer en evt. wie
Viering zelf:
• Verschillende vormen van vieren, eerste voorkeur Eucharistie
•
•

Goede balans vinden tussen enerzijds verschillende voorgangers enerzijds vanwege
inhoud, stijl en type viering en anderzijds vertrouwde gezichten vanwege continuïteit
Tweerichting verkeer: actief samen zingen en bidden

•

Aandacht voor de rol van leken in de liturgie

•

Momenten van rust en bezinning

•

Muziek: kwaliteit koren in verschillende genres en samenzang

•

Preken: koppelen traditie en actualiteit

Na afloop:
•
•

•

ruimte tijd voor ontmoeting met elkaar en voorganger
samen (goede kwaliteit) koffie drinken en/of samen eten (soep, lunch….)
nagesprek over inhoud van de viering

2 Geloof vormen en verdiepen
•
•
•
•

Verdieping voor volwassenen en kinderen
Lees en gespreksgroepen voor volwassen
Kindercatechese bij sacramenten maar ook daarnaast op andere momenten
Kindernevendienst

3 Gemeenschap van gemeenschappen
•
•

Betrokkenheid op elkaar,
Nabijheid lokaal is belangrijk.

•

•
•
•
•
•

Weten van elkaar wat er gebeurt in de verschillende geloofsgemeenschappen in de
parochie
Elkaar uitnodigen om bij activiteiten mee te doen
Gelijkgestemden met dezelfde interesses samenbrengen.
Werkgroepen met dezelfde taak in de parochie laten leren van elkaar Uitwisseling
van koren
Meer activiteiten samen organiseren
Blij zijn met kinderen en jongeren en voor hen ruimte maken, aandacht en
mogelijkheid om geloof te leren en vieren

4 Dienstbaar zijn binnen de geloofsgemeenschap en naar buiten toe
•

Beschikbaar zijn voor anderen – wat je kunt vanuit ieders kennis, kunde, talent , tijd
Vrijwilligerscentrale / vraag&aanbod binnen de parochie
• waardering voor vrijwilligers, bv door jaarlijks (lokaal) vrijwilligersfeest
• Benoemde groepen waarvoor speciale aandacht zou moeten zijn:
Lief en leed in eigen gemeenschap, eenzamen, ouderen, zieken, alleenstaande
ouders, vluchtelingen, armen, noden uit de specifieke wijken
• Ook dienstbaar buiten kerkgebouw: ken je wijk, wees zichtbaar, leg contacten met
maatschappelijke organisaties
•

5 Kom, zie en doe mee!
•

Laat persoonlijk in je dagelijks leven zien wat geloof voor je betekent (praten over
geloof, uitnodigen voor kerkdiensten, dienstbaar zijn)

•

Laat je zien! Vertel wat je mooi vindt, waar je trots op bent…

•

Leren over hoe vertel ik over mijn geloof…

•

Doe zelf ook mee met anderen, doe mee als onderdeel van de samenleving o.a.
zichtbaar zijn bij evenementen bijv. bij popconcerten

•

Kerk moet goed laten zien wat ze doet, intern en extern

•

sociale media, publiciteit en goede informatie is belangrijk

•

Kerk moet mensen actief uitnodigen bijv. scholen
aandacht voor mensen die komen ‘ aanlopen’; gastvrijheid tonen en informatie
geven

•

