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Inleiding 
 
 
Veel Oud-Katholieke parochies bevinden zich in een ontwikkelingsfase. Deze 
ontwikkelingen zijn net zo divers als de parochies zelf. Een afnemend ledenaantal 
maakt een nieuwe koers noodzakelijk, een kleine nieuwe kerkplek ontstaat en poogt 
voet aan de grond te krijgen, in een oude gevestigde parochie dreigt het vuur te 
doven en neemt het enthousiasme af, in een groeiende parochie wordt gezocht naar 
mogelijkheden om de positieve ontwikkelingen te laten beklijven.  
De ontwikkelingen worden extra onder druk gezet door de raamnota Uitzicht op Groei 
van het Collegiaal Bestuur en de Pro Forma nota waarin de parochieontwikkeling 
gekoppeld wordt aan een mogelijke verandering in de pastoors formatie in 2010. 
 
Met de cahiers parochieontwikkeling wil het Collegiaal Bestuur parochies 
ondersteunen bij hun ontwikkelingsplannen door informatie uit te wisselen over de 
verschillende initiatieven die er genomen zijn en genomen worden. Daarnaast bieden 
de cahiers methodieken en werkmateriaal voor parochieontwikkeling. Ook zal er 
aandacht worden besteed aan achtergronden en nieuwtjes van binnen en buiten de 
okkn. 
 
Het voornemen is om 3 à 4 keer per jaar een nieuw cahier uit te geven waarin steeds 
een bepaald facet van parochieontwikkeling nader belicht wordt. De onderwerpen 
staan nog niet allemaal vast en er kan ook ingespeeld worden op actuele 
ontwikkelingen. Op dit moment staan op het lijstje onderwerpen als: Groei, 
Vitalisering, Missionair kerk-zijn, Communicatie, Vrijwilligers, Leiden en besturen, 
Pas op de plaats: (her)bezinning. 
 
 
Doel van de cahiers is: 
 
- De communicatie over groei ontwikkelingen in de parochies te stimuleren 
- Het uitwisselen van initiatieven 
- Nieuwtjes vanuit én van buiten de kerk door te geven 
- Methodieken bieden, bijv. voor de aanpak van nieuwe initiatieven 
- Instrumenten aanreiken, bijv. een kwaliteitsmeter voor gastvrijheid, 

evaluatiemanieren, een sociale kaart maken 
- Achtergronden bij parochieontwikkeling, bijv. over visie of spiritualiteit 
 
 
Snapshots. 
 
In elk cahier worden 2 of 3 parochies uitgelicht in de vorm van een soort snapshots. 
Een plaatje wordt opgemaakt aan de hand van enkele vaste camera posities 
(focussen) en de ontwikkeling van (nieuwe) initiatieven wordt beschreven met oog 
voor de kracht en de zwakte, de kansen en de bedreigingen ervan. 
Het gaat er niet om dat succesnummers gekopieerd kunnen worden door andere 
parochies, want elke situatie is verschillend en vraagt andere maatregelen. Maar we 
kunnen wel ideeën bij elkaar opdoen en leren van elkaars ervaringen. 
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N.B. In de op het web 
gepubliceerde versie van 
de cahiers zijn een aantal 
artikelen uit de literatuur 

niet opgenomen vanwege 
de auteursrechten. 

Verzamelmap 
 
De cahiers kunnen worden bewaard in de verzamelmap zodat een archief 
parochieontwikkeling wordt opgebouwd. Om dit archief overzichtelijk te houden 
verschijnen de cahiers volgens een vaste indeling welke in de map met behulp van 
tabbladen en een nummering per hoofdstuk makkelijk terug te vinden zijn. 
De indeling is als volgt: 
 

A. Groei impulsen: methodische handreikingen () 

B. Instrumenten: werkvormen () 

C. Snapshots: praktijkverhalen () 

D. Achtergronden: artikelen uit de literatuur () 

E. Nieuwtjes: actualiteiten van binnen en buiten de kerk () 
 
Elk kerkbestuur en elke pastoor ontvangt een exemplaar en de periodieke 
aanvullingen daarop. Meerdere exemplaren met een abonnement op de aanvullingen 
zijn tegen een geringe vergoeding aan te vragen bij ondergetekende of bij het 
Bisschoppelijk Bureau. 
Ik hoop dat deze cahiers hun dienst zullen bewijzen en u van nut zullen zijn bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van plannen om uw parochie te versterken tot een vitale en 
“groeizame” geloofsgemeenschap. In de parochies, in úw parochie, zal het moeten 
gebeuren. Het uitwisselen van ervaringen is dan ook erg belangrijk om elkaar te 
stimuleren, te motiveren en om nieuwe ideeën op te doen. 
Daarom het verzoek om, als u nieuwe initiatieven onderneemt of opgedane 
ervaringen evalueert dit door te geven zodat het in volgende uitgaven van deze 
cahiers onder de nieuwtjes kan worden opgenomen. 
Schroomt u niet om contact met andere parochies op te nemen als u meer wilt weten 
over interessante activiteiten. 
En voor advies en ondersteuning kunt u ook altijd bij mij terecht. 
 
Heel veel succes! 
 
Han van Peer 
consulent parochieopbouw okkn 

 Kon. Wilhelminalaan 3, 3818HN Amersfoort 
 consulent@okkn.nl 
 033-4620875 
 
Amersfoort, 1 februari 2008. 
 

Een schrijver vertelde eens het verhaal van een man die met zijn zoontje op reis was. Het zoontje 
stelt alsmaar vragen: „Vader, die lijn die we daar zien, wat is dat? Dat is de horizon jongen. De 
horizon, wat is dat vader? Dat is de plaats waar hemel en aarde elkaar raken. En is er achter de 
horizon nog iets? Natuurlijk jongen, dat is nog een heel ander land dat wij niet kunnen zien. En 
dan na een lange stilte: vader, hoe lang we ook lopen de horizon komt niet dichterbij? Waartoe 
dient de horizon toch? De horizon, jongen, dient ertoe dat wij verder blijven lopen‟. 
 
Uit: René Hornikx 
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Cahier I 
Januari 2008 
 
Inhoud:  
 
A. Groei impulsen () 

1. Inleiding parochie opbouw 
 2. Methodiek: veranderingsprocessen 

B. Instrumenten () : werkvormen  
 1. Visitekaartjes maken 
 2. PR en Publiciteit 

C. Snapshots () : praktijkverhalen  
 1. Sint Vitus parochie Hilversum 
 2. Engelmundus parochie IJmuiden 

D. Achtergronden () : artikelen uit de literatuur  
 1. uit “Levend Lichaam”, over groei 

E. Nieuwtjes () : actualiteiten van binnen en buiten de kerk 
 
 
 
Geraadpleegde literatuur: 
Hendriks, J. (1990), een vitale en aantrekkelijke gemeente, Kok, Kampen 
Ammerman, N.T. e.a. (1998), Studying Congregations, Abingdon Press, Nashville U.S.A. 
Valstar,P. e.a. (2004), Bronnen voor Beleid, werkboek voor beleidsontwikkeling, PKN, 2004 
Hornikx, R. (2004), Werken aan gemeenschap, Kok, Kampen 
Brouwer, R. e.a. (2007), Levend lichaam, Kok, Kampen  
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Cahier II  
Oktober 2008 
 

Thema: Missionair kerk-zijn 
 
Inhoud:  
A. Groei impulsen () 

3. Inleiding Missionair Kerk-zijn 
 3.1. Oriëntatie 
 3.2. Kerk en samenleving 
 3.3. Missionair Oud-Katholiek 

4. Methodiek: Ite missa est: met een missie erop uit! 
 4.1. Vier werkterreinen 
 4.2. “Binnen en buiten”  
 4.3. Verhouding tussen kunst en kerk 
 
B. Instrumenten () : werkvormen  

3. Handreiking missionair werken 
4. Getuigen: lezing Annemiek Duurkoop lekenforum 
5. Zeven wegen voor missionair kerk-zijn 
6. Twee ideeën van idee-en-kerk site www.idee-en-kerk.nl 
7. Stellingen ter discussie 
8. Cultureel erfgoed (donateurschap) 

 
C. Snapshot () : praktijkverhaal 
 3. Citypastoraat Paradijskerk Rotterdam 

4. Vijftien vindplaatsen van hoop 
 
D. Achtergronden () : artikelen uit de literatuur  
 2. Kerk moet aansluiten bij nieuwe vormen van engagement 
 3. Missionair Oud-Katholiek  

4. Toewijding of vrijheid 
5. Kaski onderzoek: bevindingen bij vernieuwende pastorale projecten 

 
E. Nieuwtjes oktober 2008 (): actualiteiten van binnen en buiten de kerk 

1. Septembernummer De Oud-Katholiek over Kerk in de stad! 
2. Kaleo bijeenkomsten in Eindhoven 
3. Kijken naar een kerk met toekomst 
4. Ervaringen uit de buurt 

 
Geraadpleegde literatuur: 
En de wind steekt op; Henk de Roest 
Gemeente als herberg; Jan Hendriks 
Levend lichaam; Brouwer, de Groot, de Roest, Sengers en Stoppels 
Brochure Laat zien wat je bezielt (PKN) 
Brochure Over een andere boeg (RvK) 
Brochure Getuigen van de hoop die in ons leeft! (RK) 
Werkboek Bronnen voor beleid (PKN) 
Nummers maandblad Toer, artikelen over kerk en kunst 

4 



Cahiers parochieontwikkeling okkn 
 

 

 I
n

h
o

u
d
 C

a
h
ie

r 
II
  

 
 

 

Bisschoppelijk Bureau van de  
Oud-Katholieke Kerk van Nederland 

Amersfoort 
 

Toelichting bij cahier 2  
 
In ons missionaire werk wordt zichtbaar hoe Oud-
Katholieken de wereld serieus nemen: dat wij mensen 
willen helpen om de hand die God naar zijn wereld 
uitstrekt te vinden en dat wij ook zelf willen zoeken naar 
sporen van God in die wereld. 
Het gaat ons om de verkondiging van God‟s Koninkrijk, 
niet om het „zieltjes winnen‟ voor onze kerk. Maar als wij ons enthousiasme voor die 
prachtige Oud-Katholieke Kerk – waarin wij een warme gemeenschap, een 
inspirerende liturgie en een aansprekende eigen verantwoordelijkheid vinden – 
weten over te brengen op anderen kan het best zijn dat zij ervoor kiezen om hun 
zoektocht naar betekenis, zin, heelheid en zegen, hun zoektocht naar God samen 
met ons voort te zetten. 
 
Zoals bij het diaconaat de dienst aan en solidariteit met mensen centraal staat, zo 
staat bij het missionaire werk ons verkondigen en getuigen centraal. We moeten het 
zelf waarmaken, niet alleen met wat we doen, maar ook met wat, met wíe we zijn. 
Dat vraagt om zelfbewustzijn, om respectvolle openheid, om kwetsbare trots. En ook 
legt het ons de verantwoordelijkheid op om ervoor te zorgen dat we het in onze kerk 
en in onze parochies echt zó goed voor elkaar hebben dát we er trots op kunnen zijn 
en ermee voor de dag kunnen komen! 
Ik hoop dat dit cahier u daarbij weer van dienst kan zijn en dat u er goede ideeën uit 
op zult doen. Er zijn nog enkele mappen in voorraad, dus als u belangstellenden hebt 
voor een abonnement (à € 25,- per map) kunt u dit doorgeven. 
 
Heel veel succes! 
 
 
Han van Peer 
consulent parochieopbouw okkn 
 

 
 
Om de map op orde te houden doet u het volgende: 

 

       Invoegen/vervangen    met/door 

- invoegen achter de titelpagina: ……………………………... nieuwe Inhoud, pag. i en ii  
- invoegen achter Cahier I (Inhoud januari 2008) I pag. 3: ... Cahier II  pag. 4 (Inhoud oktober 2008) 
- invoegen achter Cahier I A.2. (Groei impulsen) pag.  8:.. Cahier II  9 t/m 22 (A.3. Inleiding…) 
- vervangen Cahier I B.2. (Instrumenten) pag.  7+8 door:.. Cahier II  7 t/m 24 (B.3. t/m B.8.) 
- vervangen Cahier I C.2. (Snapshots) pag. 7+8 door: ….. Cahier II 7 t/m 16 (C.3. t/m C.4.) 
- vervangen Cahier I D.1. (Achtergrond) pag.  5+6 door:.. Cahier II  5 t/m 16 (D.2. t/m D.5.) 
- vervangen Cahier I E. (Nieuwtjes) pag. 1+2 door: ……... Cahier II 1 t/m 4 (E.1. t/m E.2.) 
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Cahier III 
Juni 2009 
 
 

Thema: Het Kerkgebouw 
 
 
Inhoud: 
A. Groei impulsen (): methodische handreikingen  

5. Inleiding het kerkgebouw. 
5.1. Oriëntatie: de kerk als middelpunt van de geloofsgemeenschap. 
5.2. Het open kerkgebouw. 

6. Methodiek: waarden en vormen 
6.1. Betekenis van het kerkgebouw. 
6.2. Gestalten van de kerk. 
6.3. Betekenis van een open kerkgebouw. 
6.4. Voorwaarden kerkopenstelling. 

 
B. Instrumenten (): werkvormen 

9.   Open de Kerk! 
10. Bezoekers, wat zoeken zij? 
11. Houd de kerk open. 

 
C. Snapshots (): praktijkverhalen 

5.   Kaleo bijeenkomsten in Eindhoven, het vervolg. 
6.   Goede week specials. 
7.   Wat er gebeurt aan gastvrijheid en openheid in Egmond. 
8.   Vriendendienst in Krommenie. 
9.   Middagpauze diensten hervat in Dordrecht. 
10. Volop nieuwe ideeën in Arnhem. 
11. Gekregen om te delen, uit het nieuwe beleidsplan van Amersfoort. 

 
D. Achtergronden (): artikelen uit de literatuur 

6. Bijbelse achtergronden bij het kerkgebouw. 
7. Bijbels-theologisch over het kerkgebouw. 
8. Het kerkgebouw in de huidige tijd. 
9. Gedeelte uit het verslag van het Overleg “Kerk in Opbouw” op 14-2-2009. 

 
Geraadpleegde literatuur: 
Ammerman, N.T. e.a., Studying Congregations, Abingdon Press, Nashville U.S.A. 
Kerkruimte: venster naar God, Paula van Cuilenburg (Docete/IWR, 2006) 
Werkboek Bronnen voor beleid (PKN) 
Discussienota Een protestantse visie op het kerkgebouw, PKN Juni 2008 
Het kerkgebouw: een plek voor dialoog tussen God en mensen, 

verslag interdiocesane studiedag ‘Liturgie en ruimte’,  Rkkerk.nl  
Het kerkgebouw als getuige van de christelijke traditie - uitgangspunten van  

beleid Nederlandse Bisschoppenconferentie, Rkkerk.nl 26/9/’08 
Website Task Force Toekomst Kerkgebouwen: www.toekomstkerkgebouwen.nl  

5 
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Toelichting bij cahier 3 
 

Het thema 
 
Aanleiding om dit derde cahier te schrijven over het 
kerkgebouw waren twee bijeenkomsten die in de eerste 
helft van 2009 plaatsvonden. De eerste was de jaarlijkse 
bijeenkomst van de “kerkplekken in opbouw” (het 
diasporaberaad). Geen van deze kerngroepen, staties of parochies beschikt over 
een eigen kerkgebouw. Ze huren, naar grote of minder grote tevredenheid, een 
ruimte voor de bijeenkomsten.  
Vanwege die verschillende situaties, en ook omdat je als huurder niet „vast zit‟ aan 
een gebouw maar afwegingen kunt maken en keuzes moet maken tussen 
verschillende alternatieven, was het mogelijk om te vergelijken welke criteria daarbij 
gehanteerd werden. Dit leverde een interessante uitwisseling op van ervaringen en 
wierp tevens een licht op wat een kerkgebouw eigenlijk betekent voor een 
geloofsgemeenschap. Een (ingekort) verslag van deze bijeenkomst vindt u bij de 
achtergronden onder D in dit cahier. 
De tweede bijeenkomst was een goed bezochte trainingsdag van de werkgroep 
Vorming en Toerusting voor gastvrouwen en -heren bij kerk-openstellingen met als 
thema “gastvrij”. De deelnemers waren uiteraard afkomstig uit parochies met wél een 
eigen kerkgebouw en de vraag was vooral hoe je mensen tegemoet treedt die als 
bezoekers eens een kijkje komen nemen. Waarom komen die mensen, wat zoeken 
ze, wat vinden ze in onze kerk? Het kerkgebouw als een trekpleister om mensen van 
buiten onze gemeenschap te ontmoeten en kennis te laten maken met wat ons 
dierbaar is: ons gebouw, ons cultuurbezit, onze parochiegemeenschap, ons geloof. 
Twee totaal verschillende insteken die het brede spectrum aantonen van de waarde 
die het kerkgebouw voor ons heeft. Reden te over om er dit derde cahier over 
parochieontwikkeling aan te wijden. Want we willen groeien met alle middelen die 
ons ter beschikking staan. 
 

Reacties 
Naar aanleiding van de twee vorige uitgaven kwamen er een aantal reacties. 
Positieve, waarvoor dank, en ook kritische met suggesties ter verbetering, waarvoor 
minstens evenveel dank. Er was meer behoefte aan informatie over hoe het in de 
andere parochies gaat. Wat daar voor initiatieven worden genomen op het gebied 
van de parochieontwikkeling  en welke ervaringen er worden opgedaan. Daarnaast 
werden sommige stukken wat te theoretisch en te „taai‟ (saai?) gevonden. Ook vond 
men het invoegen van het tweede cahier in de verzamelband soms ingewikkeld. 
 
Het invoegen is nu wat eenvoudiger gemaakt door te voorkomen dat er pagina‟s 
verwijderd moeten worden. Alleen de inhoudsopgave van de map moet uiteraard 
vervangen worden, maar verder kunt u de nieuwe pagina‟s gewoon aan het 
desbetreffende hoofdstuk toevoegen. 
Om meer informatie uit de parochies te krijgen zijn alle parochies aangeschreven met 
de vraag om hun ervaringen met groei-projecten en missionaire-initiatieven te 
beschrijven zodat anderen daar – via deze map – ook hun voordel mee kunnen 
doen. Zeven parochies hebben gereageerd en hun bijdragen vindt u opgenomen 
onder de praktijkverhalen in dit cahier (hoofdstuk C. Snapshots). Nog uitgebreid met 
een aantal aanvullingen beslaat dit hoofdstuk een belangrijk deel van dit cahier! 
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Bisschoppelijk Bureau van de  
Oud-Katholieke Kerk van Nederland 

Amersfoort 
 

De schrijfstijl blijft wisselend, onder andere vanwege de verschillende bronnen 
waaruit geput wordt. Maar ook vraagt de methodiek (hoofdstuk A) soms om wat meer 
„technische‟ termen en zal bij de achtergronden (hoofdstuk D) het taalgebruik wat 
academischer zijn. Ik zal in ieder geval wel proberen er beter op te letten dat de 
teksten goed leesbaar en toegankelijk zijn. 
De paginering komt misschien wat ingewikkeld over, maar de gevolgde methode leidt 
als het ware tot een dubbele toegang tot de teksten:  

de hoofdstukken (A t/m D) vormen een index op inhoud: methodiek, werkvormen, 
praktijkverhalen en achtergronden, 
de cahiernummers (I t/m III) vormen een index op thema: parochieopbouw, 
missionair kerkzijn, en het kerkgebouw.  

Op elke pagina vindt u rechtsonder deze indeling terug: het cahiernummer geeft het 
thema aan en het icoontje verwijst naar de inhoud, corresponderend met A t/m D. 
Een overzicht van de hele inhoud van de map vindt u voorin. Maar ook van elk thema 
afzonderlijk treft u een inhoudsopgave aan. 
Omdat er al veel nieuwtjes uit de parochies in hoofdstuk C zijn opgenomen is 
hoofdstuk E vervallen en treft u deze keer dus geen „actualiteiten‟ aan. 
 
Het kerkgebouw. Soms een zware last en grote zorg voor beheerders en 
penningmeesters. Maar ook ons geloofs(t)huis en als we ons best doen misschien 
zelfs Gods(t)huis. Daar gaan we voor! 
Ik hoop dat dit cahier daar weer enkele „steentjes‟ aan bij mag dragen. 
 
Heel veel succes! 
 
 
Han van Peer 
consulent parochieopbouw okkn 
 

 

 

Bewaart u deze toelichting voor in uw map, dan weet u dat die compleet en bijgewerkt is! 

 

 

 

 

 

Om de map op orde te houden doet u het volgende: 

- invoegen achter de titelpagina: nieuwe Inhoud, pag. i en ii (oude inhoud verwijderen) 

- invoegen achter Cahier II oktober 2008 Inhoud (pag.4):   Cahier III juni 2009 Inhoud (pag.5) 

- invoegen achteraan Tabblad 1:   Cahier III A.5. Inleiding het kerkgebouw pag.  23 t/m 32 (A.5 en 6) 

- invoegen achteraan Tabblad 2:   Cahier III B.9. Open de kerk! pag.  25 t/m 38 (B.9. t/m B.11.) 

- invoegen achteraan Tabblad 3:   Cahier III C.5. Kaleo Eindhoven pag. 17  t/m 28 (C.5. t/m C.11.) 

- invoegen achteraan Tabblad 4:   Cahier III D.6. Bijbels achtergrond pag.  17 t/m 24 (D.6. t/m D.8.) 
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Cahier IV 
Oktober 2010 

 
Thema: Verandering 
 
Inhoud: 
A. Groei impulsen () 

7. Inleiding veranderen 
7.1. Oriëntatie: twee typeringen 

- Organisatie en organisme  
- Organisatie, sociale beweging en gemeenschap 

7.2. Organisch veranderen 
7.3. Cultuur en cultuurverandering  

- Wat is organisatiecultuur?  
- Waarom cultuurverandering?  
- Welke cultuurtypen zijn er? 

7.4. Weerstanden 

8. Methodiek van veranderen 
8.1. Ruimte om te veranderen 
8.2. Noodzaak om te veranderen 
8.3. Remmende krachten 

1. Remmende krachten op het niveau van personen 
2. Remmende krachten op het niveau van groepen en organisaties  
3. Remmende krachten: aard, kracht en wijze van uiten. 

8.4. Mogelijkheden om te veranderen 
1. Omgaan met remmende krachten 
2. Cultuurverandering 
3. Waarderend Onderzoek 

B. Instrumenten () : werkvormen 

12. Bezinning op de cultuur: de engel van de gemeente 
13. De Cultuurproef 
14. Leerstijlentest 
15. Werken met Waarderend Onderzoek 
16. Eigenheid en openheid: jiu-jitsu 

C. Snapshots  () : praktijkverhalen  
12. Parochie van de H. Georgius, "Joris op 't Zand",  Amersfoort.  
13. Parochie van de H.H. Anna en Maria, Haarlem 

D. Achtergronden () : artikelen uit de literatuur 
10. Meerdere cultuurschema‟s 
11. Effectief veranderen 
12. Internet als middel voor gemeenschapsopbouw 

E. Nieuwtjes oktober 2010 (): actualiteiten van binnen en buiten de kerk 

 
Geraadpleegde literatuur:  
Sake Stoppels, Voor de verandering, werken aan vernieuwing in gemeente en parochie 
Robert Warren, Handboek gezonde gemeente 
Gerben Heitink, Een kerk met karakter. Tijd voor heroriëntatie. Kampen (Kok) 2007, 20082 
Nieuwsbrief Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk 
www.waarderendonderzoek.nl 
www.samhoud.nl 
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Aan pastores, kerkbesturen en abonnementhouders. 

 

 

Toelichting bij de 3e aanvulling 

Cahiers parochieontwikkeling 
 

Amersfoort, oktober 2010 
 
Geachte dames en heren, 
 
Elk kerkbestuur en elke pastoor beschikt over een exemplaar van de werkmap 
“Groei impulsen”. Nieuwe pastoors kunnen de map van hun voorganger 
overnemen. U kunt ook een nieuwe complete map aanvragen bij het bisschoppelijk 
bureau. Daarnaast hebben enkele belangstellenden een abonnement op de map.  
Hierbij ontvangt u de derde aanvulling:  

het 4e cahier parochieontwikkeling met als thema 

Verandering. 

Dit vierde cahier is de laatste in de serie. De groeiplannen hebben niet voldoende 
resultaat opgeleverd en er moet nu door snoeien ruimte voor groei worden gemaakt.  
Wat dat betreft blijft het thema van dit laatste cahier zeer actueel. 
 
 

Het thema 
 
Veranderen zit ons kerkmensen meestal niet in het bloed. We houden van traditie, 
vaste rituelen en stabiliteit. Het geloof biedt houvast en daar hebben we in deze 
turbulente tijden grote behoefte aan. En toch veranderen we voortdurend, verandert 
de kerk, verandert onze omgeving. Je kunt niet niet veranderen. 
Het gaat erom of, en in hoeverre we die veranderingen in de hand hebben en kunnen 
sturen. Over wat daar allemaal bij komt kijken kunt u lezen in dit cahier. Met ook veel 
aandacht voor de weerstanden die veranderingen vaak oproepen. 
 
U treft weer een keur van artikelen aan over dit thema. Sommige wat theoretischer of 
„technischer‟ van aard, andere heel praktisch zoals de cultuurproef en de 
leerstijlentest. Ook zijn er weer twee parochiesnapshots: van de parochie in 
Amersfoort, volgens de cijfers de meest succesvolle parochie in het land, en van de 
parochie in Haarlem waar men aan de slag is met de ‘gezonde kerk’ methode van 
Robert Warren. 
De map is niet bedoeld om helemaal door te gaan lezen, maar om eruit te pikken wat 
van uw gading is. Neem dus de inhoudsopgave eens door en blader naar waar uw 
oog op valt. Er zit vast en zeker ook voor u wat interessants bij! 
 
De paginering biedt als het ware een dubbele toegang tot de teksten:  

de hoofdstukken (A t/m E) vormen een index op inhoud: methodiek, werkvormen, 
praktijkverhalen, achtergronden en actualiteiten, 
de cahiernummers (I t/m IV) vormen een index op thema: parochieopbouw, 
missionair kerkzijn, het kerkgebouw en verandering.  
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Op elke pagina vindt u rechtsonder deze indeling terug: het cahiernummer geeft het 
thema aan en het icoontje verwijst naar de inhoud, corresponderend met A t/m E. 
Een overzicht van de hele inhoud van de map vindt u voorin. Maar ook van elk thema 
afzonderlijk treft u een inhoudsopgave aan. 
 
Ik hoop dat dit cahier weer enkele steentjes bij mag dragen aan de gewenste en 
wellicht noodzakelijke veranderingen in de kerk en in uw parochie. 
Heel veel succes daarbij! 
 
 
Han van Peer, consulent parochieopbouw okkn. 
Amersfoort, oktober 2010. 
 

 

Bewaart u deze toelichting voor in uw map, dan weet u dat die compleet en bijgewerkt is! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de map op orde te houden voegt u de aanvullingen als volgt in: 

- achter de titelpagina:  nieuwe Inhoud, pag. i, ii en iii (oude inhoud verwijderen) 

- achter Cahier III Juni 2009 Inhoud (pag.5): Cahier IV Oktober 2010 Inhoud (pag.6) 

- achteraan Tabblad 1: Cahier IV A.7.   Inleiding veranderen,      pag.  33 t/m 60 (A.7 en 8) 

- achteraan Tabblad 2: Cahier IV B.12. Bezinning op de cultuur, pag.  39 t/m 50 (B.12. t/m B.16.) 

- achteraan Tabblad 3: Cahier IV C.12. Parochie H. Georgius,    pag.  29 t/m 40 (C.12. t/m C.13.) 

- achteraan Tabblad 4: Cahier IV D.10. Meer cultuurschema’s,   pag.  25 t/m 34 (D.10. t/m D.12.) 

- achteraan Tabblad 5: Cahier IV E.3.   Nieuwtjes oktober 2010, pag. 5 en 6 (E.3.) 

 


