PAROCHIE VERNIEUWING EN ALPHA CURSUS: SAMEN OVER JE GELOOFSBELEVING PRATEN
[3 augustus 2019]
Er zijn verschillende manieren van omgaan met je geloof en daarmee met God. Zo kun je boeken
lezen over geloven, lezen of en hoe andere mensen God ervaren en daarmee kennis gaan vergaren.
Als je je daartoe zou beperken praat je in zo’n geloofsbeleving over God. Dan heb je nog géén
persoonlijke relatie met Hem en ervaar je Hem nog niet echt in je eigen leven.
Als je dat op de duur als onbevredigend gaat ervaren, kun je gaan werken aan een andere manier van
omgaan met je geloof en met God. Namelijk aan de ontwikkeling van een persoonlijke en
vertrouwensvolle band met Hem. Dat kost tijd en gaat zeker niet vanzelf. Maar je kan je er je hele
leven, met vallen en opstaan, aan blijven werken.
God roept ieder van ons in zijn of haar hart. Daar moeten we dan wél naar leren luisteren en ons
daarvoor ook willen openstellen. Om vervolgens, met de genade van God, te proberen zijn liefde
voor ons te gaan beantwoorden. Dan gaan we op weg naar een persoonlijke relatie met God, waarin
we praten met en luisteren naar God als Onze Vader. Als we zó ons geloof proberen te gaan beleven,
kan dat niet alleen veel vreugde en vrede in ons hart geven. Maar zijn we óók in staat om het geloof
op een aanstekelijke wijze te kunnen doorgeven aan volgende generaties.
Op weg gaan naar een persoonlijk relatie met God, is de eerste stap naar
‘Wordt andere mensen, met een nieuwe visie‘, de titel van de pastorale
brief van onze bisschop uit 2017. In de door het bisdom georganiseerde
impulsbijeenkomsten over parochievernieuwing stond ook de verdieping
van de persoonlijke band met God centraal.

In die bijeenkomsten kwam naar voren dat de Alpha cursus een belangrijk
hulpmiddel is om je bewust te worden van de uitdagingen van het werken
aan een persoonlijk relatie met God. De eerste Alpha-cursus in onze
parochie startte op 16 september 2019.

Drie vragen over parochievernieuwing
in gesprek met Diaken Peter Hoefnagels
[05-08-2019]
Ter gelegenheid van zijn afscheid, september 2019, leggen we diaken Peter Hoefnagels drie
vragen voor over parochievernieuwing.
(1) Wat heb je bij ons in de parochie geleerd dat je meeneemt naar je nieuwe parochie?
“Ik heb geleerd dat veel mogelijk is. Je moet blijven geloven in de uitdagingen en kansen
voor parochies en met enthousiaste parochianen aan de slag gaan om nieuwe en
aansprekende initiatieven te ontwikkelen. Je moet hen inspireren en zo nodig bijdragen aan
hun vorming voor hun taken. De kracht van netwerken in de samenleving heb ik ervaren als
een belangrijke bron om daarmee nieuwe initiatieven te gaan realiseren.”

(2) Hoe kijk jij tegen parochievernieuwing in het algemeen aan?
”We zitten in een geleidelijk overgangsproces van een ‘volkskerk’, waarin het geloof min of
meer wordt verondersteld, naar een ‘keuzekerk’. Dan kies je er bewust voor om erbij te
horen. Bij parochievernieuwing is het heel belangrijk om mensen mee te nemen in dit
bewustwordingsproces.
Parochievernieuwing begint bij jezelf: de gelovigen en de pastorale
beroepskrachten. Belangrijk daarbij is een verandering op gang te
brengen in de manier waarop we werken.
Een voorbeeld: van de opvatting dat vrijwilligers het pastoraal team
helpen, naar de uitdagende en toekomstbestendige keuze dat het
pastoraal team ten dienste staat van de vrijwilligers / parochianen en
hen daarbij inspireert, vormt en ondersteunt in (eucharistie)vieringen,
geloofsgesprekskringen en persoonlijke gesprekken.”

Inleiding op de 3e vraag: In de pastorale brief van de bisschop uit 2017 ‘Wordt andere
mensen, met een nieuwe visie’ worden drie stappen geformuleerd om ons daarop voor te
bereiden: het werken aan een persoonlijke relatie met God; de bewuste keuze om gelovig in
de wereld te staan; de betrokkenheid op de ander.
(3) Wat zou jij parochianen willen toewensen om met die drie stappen op weg te gaan?
“Het besef dat je het leven hebt gekregen en dat je vandaar uit kunt leven en werken is heel
belangrijk. Evenals dat je ervaart dat je er als mens niet alleen voor staat; dat je mag
vertrouwen op God als Onze Vader. En met je medemensen helpen de samenleving, in de
ogen van God, een stukje beter te maken. Parochie en parochianen zouden dat moeten gaan
vóórleven om zo een lichtend baken te worden in hun omgeving. We moeten aantrekkelijke
voorbeelden geven hoe het ook anders kan in de wereld.”
“En tenslotte: het werken aan geloofsontmoetingen in de parochie is zeer belangrijk. Dat
vraagt creatieve organisatievormen en manieren van aansturen. De echte ontmoetingen
met medeparochianen, en hen gaan ervaren en waarderen als broeders en zusters in het
geloof, is daarbij wezenlijk.”

