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In de 21e eeuw

Het rijke Roomse leven: binnen de eigen, 
gesloten zuil werd het katholieke geloof 
doorgegeven aan de nieuwe generaties

Er werd thuis gebeden, men ging naar de kerk, 
op school was er gebed en katechese, op alle 
verenigingen (scouting enz.), op de radio en tv 
(KRO), katholieke dagbladen (De Tijd, De 
Maasbode, de Volkskrant). Bloeiende kloosters 
en congregaties enz..

We zonden missionarissen uit naar de 3e

wereld-landen om daar het geloof uit te dragen 
en ontwikkelingswerk op te zetten.
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De maatschappij is niet langer uniform (binnen 
de eigen zuil), maar pluriform-open (katholieken, 
protestanten, liberalen, socialisten, agnosten, 
atheïsten, oosterse religies, islam enz.) 

Na de twee wereldoorlogen heeft de hippiegene-
ratie (jaren zestig) geen vertrouwen meer in het 
gezag en haar regels. Alles moet anders. Vrijheid, 
blijheid, zelfbeschikking, individualisering.

De techniek maakt van de wereld één groot dorp 
waar we onmiddellijk bijne alle informatie tot ons 
kunnen nemen. (auto’s, vliegtuigen, televisie, 

internet, smartphone enz.)
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Het vanzelfsprekende christelijke referentie-
kader (denkpatroon) en de christelijke 
voedingsbodem (leefpatroon) zijn in sterke 
mate verdwenen.

De dingen die we als parochie vroeger deden 
en die toen werkten, werken nu niet meer.

Niet omdat ze verkeerd zijn, maar omdat het 
kader en de voedingsbodem zijn 
weggevallen.
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Ouders/leerkrachten Kinderen

1) Intensieve kerkelijk 
geloofsbeleving gehad in 
jeugd, daarna vervaagd. 
(Generatie jaren ‘30, ‘40, 
’50)

Lichte kerkelijke geloofs-
beleving gehad in hun 
jeugd, daarna grotendeels 
verdwenen.

2) Lichte kerkelijke 
geloofsbeleving gehad in 
jeugd, daarna grotendeels 
verdwenen. (Generatie jaren 
‘60, ‘70, ‘80)

Bijna geen enkele kerkelijke 
geloofsopvoeding gehad en 
ook nooit verder ontwikkeld.

3) Bijna geen kerkelijke 
geloofsbeleving (Generatie 
jaren ’90, ‘00, ‘10)

Geen kerkelijke geloofs-
beleving

Missie = evangelisatie, nl. het 
Evangelie van Jezus in woord en daad 
uitdragen

De “oude” evangelisatie van de 
volkskerk functioneerde redelijk goed 
in de “oude”, uniforme situatie.

In onze “nieuwe”, pluriforme situatie is 
een “nieuwe” evangelisatie nodig voor 
een keuzekerk, nl. vormingskader en 
voedingsbodem vanuit de parochie.
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Ga en maak alle volken tot mijn 
leerlingen (belong)

En doopt hen in de naam van de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest 
(believe)

En leert hen te onderhouden alles 
wat ik u bevolen heb (behave)

Zie ik ben met u alle dagen tot aan 
de voleinding der wereld.
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We moeten zelf weer voor een kader en 
een voedingsbodem zorgen (maar dan op 
kleine schaal). 

Mensen laten kennis maken met wie we als 
christenen zijn (belong), wat we geloven en 
waar we inspiratie uit putten (believe) en 
hoe we dat gestalte geven (behave).

Dat vraagt een diepgaande en wat langere 
kennismaking, zodat mensen het zich eigen
kunnen maken tot een persoonlijke keuze
en overtuiging, temidden van een  

pluriforme wereld).
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Uitnodiging aan de 4 contactgroepen:
❖ om een delegatie af te vaardigen 

naar de conferentie van 24/25 
maart

❖ om, zo mogelijk, aan te sluiten bij 
de Alpha-cursus die in januari 
2020 van start gaat.

❖ Belong: gezamenlijke maaltijd en samen 
koffiedrinken als momenten om 
vriendschappen te sluiten 

❖ Believe: de verschillende thema’s van ons 
geloof worden laagdrempelig aangeboden 
(Jezus, bidden, Bijbel, geloven, H. Geest, 
goed & kwaad, Kerk, missie) en worden in 
deelgroepen in alle vrijheid besproken.

❖ Behave: atmosfeer van broederlijke liefde, 
elkaar helpen bij bidden en geloven, follow 
up in onze gemeenschappen.
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❖We hebben iets te bieden (heil in Jezus, d.w.z. 
volheid van leven):

❖Het goede: gemeenschap van Gods kinderen

❖Het ware: perspectief op ons menszijn en 
onze roeping, in het licht van God

❖Het schone: we mogen dit goede en ware 
vieren in het leven (o.m. muziek)
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