Een bijeenkomst om kennis te maken met elkaar en met de
Oud Katholieke Kerk.
Deze bijeenkomst is bedoeld om op een ontspannen wijze kennis te maken met de Oud
Katholieke Kerk.

welkom
 Welkom. Iedereen wordt welkom geheten en er wordt gewezen op de vertrouwelijke
sfeer binnen de groep.
 Opening: Gedicht, bijvoorbeeld: Stel ik zoek een kerk... of een ander gedicht over
de kerk. Het is ook mogelijk met elkaar een lied te zingen over de kerk.
 Voorstellingsronde. Iedereen vertelt wie hij/zij is. Vervolgens is er de mogelijkheid
elkaar te vertellen hoe we met de Oud- Katholieke kerk in contact zijn gekomen.
Neem hiervoor ruim te tijd.

Groepsgesprek
In de bijlage 2 vindt u een aantal artikelen uit kranten over de Oud Katholieke kerk. Het
gaat om twee interviews en een beschrijving van een eucharistie viering in Jorwerd. Lees
met elkaar deze artikelen door en streep aan wat u opvalt. Klopt het beeld dat uit de
kranten naar voren komt, met uw eigen ervaringen? In de interviews staan uitspraken over
wat de kerk is, of hoe de kerk zou moeten zijn. Zou u het ook zo formuleren? Met welk
artikel bent u blij? Staan er misschien onjuistheden in? Of hebt u aanvullingen?

Groepsopdracht
Stel: de burgerlijke gemeente vraagt u een stukje te schrijven over uw parochie voor een
nieuw te verschijnen informatie boekje. Het mag ongeveer een halve pagina zijn. Het moet
leesbaar zijn, ook voor niet ingewijden. Wat komt er in te staan? Schrijf met elkaar een
stukje, als dat teveel tijd kost, noteer dan alleen de kernwoorden.

Afsluiting
Uit de kinderbijbel “Het hoogste Woord” wordt met veel aandacht een bewerking gelezen
over de geloofsgemeenschap als Lichaam van Christus, volgens 1 Korinthe 12. (bijlage 1)
Op een groot vel wordt schematisch een lijf/poppetje getekend.
Dit verbeeldt het grote geheel van het Lichaam, en wij zijn allemaal leden.
Wie herkent zich in de voet? Of in de hand?
Wie ziet haar plaats in het hoofd, of juist op de schouders?
Iedere deelnemer wordt uitgenodigd zijn of haar naam rond deze figuur te schrijven.
Eventueel kan iedereen een korte toelichting geven over de gemaakte keuze.

Afsluiting
We zingen samen een avondlied, bijvoorbeeld gezang 773 of 775.

Bijlage 1
Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk
naar 1 Korinthe 12
Zullen we voor je piano spelen
dachten mijn vingers, is dat geen goed idee?
Jullie doen maar, zeiden mijn oren
maar wij doen mooi niet mee.
Dat is dus niets geworden, daar kwam niets van terecht.
Vingers zonder oren, dat lukt niet echt.
Zullen we naar je toe komen
dachten mijn voeten, is dat geen goed idee?
Jullie doen maar, zeiden mijn benen
maar wij doen mooi niet mee.
Dat is dus niets geworden, ik kwam niet bij je terecht.
Voeten zonder benen, dat lukt niet echt.
Zullen we je een aai geven
dachten mijn handen is dat geen goed idee?
Jullie doen maar, zeiden mijn armen
maar wij doen mooi niet mee.
Dat is dus niets geworden, ik bracht er niets van terecht.
Handen zonder armen, dat lukt niet echt
Je ziet er lief uit, dat moeten we zeggen
dachten mijn ogen, is dat geen goed idee?
Jullie doen maar, zei mijn mond toen
maar ik doe mooi niet mee.
Dat is dus niets geworden, ik heb je niets gezegd.
Ogen zonder mond, dat lukt niet echt.
Dit wil ik niet meer, voor geen prijs.
Zo komt mijn lijf nooit meer in orde.
Elk lichaamsdeel eigenwijs.
Dat is om gek van te worden.
Alle lichaamsdelen samen één.
Dat zou mooi zijn, dat zou ik wel willen.
Mijn grote mond geen baas over mijn kleine teen.
Mijn hoofd niet hoger dan mijn billen.
Precies zo gaat het in de kerk:
Het werkt niet goed, één alleen boven.
Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk.
Daar moeten we allemaal aan geloven.
Uit: Het hoogste woord, bijbel voor kinderen. De Fontein, 2003

