
Parochievernieuwing Gouda

Stappen in 
de toekomst 





Fijn dat u de tijd neemt om deze folder 

te lezen. We zijn volop bezig met de  

vernieuwing van onze parochie. 

Graag vertellen we u in het kort wat ons 

drijft en welke stappen we zetten. Zet  

u met ons de stappen in de toekomst?

We vergelijken ons vernieuwingsproces graag met een trektocht. 
Er is immers geen uitgestippelde route. Ook hebben we niet altijd 
direct alle antwoorden en oplossingen in onze rugzak. En toch 
hebben we alle vertrouwen erin dat we goed onderweg zijn.  Een 
energieke groep van parochianen is samen met pastoor Dick van 
Klaveren werkenderwijs bezig de vernieuwingen te concretise-
ren. Gaat u met ons mee?
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Door God en mens bewogen

Als Als Kerk hebben we lang in de wind gestaan. Door de ontker-
kelijking en ontkerstening moeten we als parochie hoognodig met 
de opdracht van Christus aan de slag. Tegelijkertijd zien we dat we 
diepe wortels hebben. We merken dat velen met ons geloven dat 
het kan: leerling van Jezus zijn of worden in deze moderne tijd. De 
harde realiteit: op dit moment maken we nauwelijks iemand tot 
leerling van Jezus. 

Eerlijk gezegd: dat is niet makkelijk. Toch zien we mensen in onze 
parochie die bereid zijn als leerlingen van Jezus wegen te zoe-
ken om te groeien in hun geloof en in de Kerk. Mensen die door 
God en mens bewogen zijn. 

Terug naar onze ankerpunten

Onze conclusie is: vernieuwen is vooral een kwestie van teruggaan naar 
de basis. Dat betekent (weer) werk maken van ons geloof en komen 
tot spirituele verdieping. Dit in een tijd die zich sterk kenmerkt door 
vervlakking, materialisme en consumentisme. Waarin mensen steeds 
meer in ‘bubbels’ communiceren en samenleven, de samenleving ver-
der verbrokkelt en algoritmes het denkwerk lijken over te nemen. Wij 
vinden dat juist nu veel houvast te vinden is in de Heilige Schrift en 
onze geloofstraditie. Oude ankerpunten bij existentiële zingevingsvra-
gen in deze moderne tijd.
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Inspiratiebronnen voor vernieuwing

De wegbereiders van de parochievernieuwing (de pastoor en 
een aantal zeer betrokken parochianen) hebben gekeken naar de 
sterkten en zwakten van parochie én naar de wereld direct om 
ons heen. Zonder de juiste vragen te stellen, kom je immers niet 
verder. Wat gebeurt er in de (lokale) samenleving precies? Wat 
doet dat met het idealisme, de bezieling en de behoefte aan spiri-
tualiteit van mensen? Waar liggen kansen om te komen tot nieuwe 
verbindingen tussen mensen, parochie en Kerk?  

Veel inspiratie vond het zogeheten ‘transitieteam’ in eigentijdse 
publicaties over parochievernieuwing. We zijn vooral enthousiast 
over twee baanbrekende boeken: Rebuilt en Divine Renovation. 
Beide publicaties laten zien hoe parochies zich inderdaad kunnen 
‘herbronnen’. Dat geeft vertrouwen. We zien om ons heen concre-
te voorbeelden van parochies die zich opnieuw uitvinden en waar 
nieuw élan ontstaat. 

Het is onze opdracht om als leerlingen van Christus en broeders 
en zusters in Christus God te leren kennen, de naaste te dienen en 
de harten van mensen voor Gods liefde te winnen. 
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Een gastvrije gemeenschap

Hoe u ook in het leven staat en wat u ook vindt van de Kerk, wij 
geloven dat er voor ieder mens een moment in het leven komt 
waarop vragen over de zin van het leven en het verlangen naar 
verdieping boven komen drijven. Met die mensen willen wij een 
gastvrije gemeenschap zijn die getuigt van een levende relatie 
in Jezus Christus. Hij wijst ons de weg naar een wereld van vre-
de, vreugde en gerechtigheid: het Koninkrijk van God. Wij willen 
die weg bewandelen met alle mensen van goede wil en hen uit-
nodigen om hun talenten in dienst willen stellen van de kerk en 
een samenleving waar het evangelie beleefd en beleden wordt. 
Steeds opnieuw willen we mensen uitnodigen om als leerling 
van Jezus de relatie met Hem te verdiepen, om met de kracht 
van de heilige Geest te blijven zoeken naar de zin en betekenis 
van het van-God-ontvangen-leven.
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Stof tot nadenken

Alle parochianen verdienen onze aandacht om hen weer dichter in 
de relatie tot de Heer te brengen. Zeker ook die mensen die zijn afge-
haakt of teleurgesteld zijn in de Kerk. Met onze vernieuwingen willen 
we ons juist richten op mensen zoals ‘Daan’. Een fictieve persoon, 
ontleend aan het boek ‘Rebuilt’, die met zijn of haar achtergrond en 
kenmerken voor veel mensen in onze parochie mogelijk herkenbaar 
zal zijn. Lees hieronder het verhaal van Daan. 

“Daan is de typische niet-kerkelijk betrokken persoon. Daan is een sym-
pathiek persoon. Als je Daan zou ontmoeten op een feestje zou je Daan 
zeker aardig vinden. Daan is goed opgeleid en succesvol in zijn werk. 
Daan is getrouwd, heeft kinderen. Daan heeft een huis en een auto. 
Daan werkt de hele week hard en is graag vrij in het weekend. De zon-
dagmorgen besteedt Daan aan sport. Daan komt nooit in de kerk, tenzij 
misschien bij een begrafenis of trouwerij. De gedachte komt niet eens bij 
Daan op om op zondag naar de kerk te gaan. Daan is niet gelovig.” 

Toch is ‘Daan’ ook voor een deel de persoon die ooit gelovig was, maar 
het stukje bij beetje heeft laten verwateren. Daan heeft nog wel ‘iets’ met 
het geloof, maar hoeft daar niet voor naar de kerk te gaan. Daan is wel 
gedoopt en gevormd. Daan wil naar buiten toe zoveel mogelijk ‘in con-
trol’ zijn. Maar onderhuids kent Daan problemen en ervaart Daan dilem-
ma’s. Op het werk ervaart Daan stress en ook maakt Daan zich zorgen 
over de toekomst van de kinderen in een wereld met complexe conflicten 
en problemen. Daan stelt zichzelf vaak Grote Vragen die de zin van het 
menszijn, de zin van het leven raken en zijn oorspronkelijke idealen raken. 
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•  Wat voelt en denkt u als u dit leest? 

•  Heeft u raakvlakken met ‘Daan’? 

•  Welke vragen stelt u zichzelf? 
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Mensen die opstaan

Eerlijk gezegd, we zien om ons heen best veel mensen die lijken op 
‘Daan’. En soms blijft het niet bij nadenken over en stilstaan bij Grote 
Vragen en zetten zij daadwerkelijk (weer) de stap naar onze geloofs-
gemeenschap. Opnieuw bewogen door de Heilige Geest vieren ze 
het geloof en de eucharistie.

Sommigen gaan nog verder. Ze sluiten zich aan als vrijwilliger bij één 
van de teams die samen met pastoor Dick van Klaveren het organi-
satorische fundament vormen van de vernieuwingen van onze paro-
chie. Met hun talenten en kennis dragen ze bij aan onze parochie en 
maken ze nieuwe energie los. Ze zorgen ervoor dat parochianen en 
nieuwkomers zich echt welkom voelen en het gevoel van leerling van 
Jezus zijn echt kunnen ervaren. 

De teams bestaan uit mensen met verschillende achtergronden en 
talenten. Geformeerd rond thema’s die belangrijk zijn voor de ver-
nieuwingen. De teams hebben behoefte aan nieuwe vrijwilligers die 
met frisse ogen kijken en met nieuwe ideeën willen bijdragen aan de 
taken van het team én aan de missie van onze Kerk.  

Het gaat in totaal om zeven teams die momenteel in de startblokken 
staan. Elk team heeft een eigen teamleider.
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Welkomstteam
Doel: Iedereen zich welkom  

laten voelen in de kerk  
(ook niet-parochianen)

Informatieteam
Doel: PR & communicatie-acties 

organiseren en uitvoeren 

Altaarteam
Doel: Ondersteunen bij 

de vieringen als religieuze 
belevenis

Zorgteam
Doel: Tijd en aandacht voor 

parochianen in moeilijke 
omstandigheden

Vormingsteam
Doel: Parochianen ondersteunen 

in hun katholieke vorming

Missieteam
Doel: Rechtvaardigheid 

brengen in de wereld

Beheer- en
opbouwteam

Doel: Faciliteren met ruimtes, 
financiën en menskracht.
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Stapt u mee in de toekomst? 

Van: “Wat kan de parochie voor mij betekenen?”

Naar: “Wat kan ik voor de parochie betekenen?“ 

Dát is de focus die we kiezen bij onze vernieuwingen. Ze vallen of staan 
met mensen die komen ‘brengen’. Die als leerling het geloof actief  
beleven en ervaren in onze parochiegemeenschap. 
We realiseren ons: er is nog zoveel meer te vertellen. Er zijn verschillen-
de manieren voor een verdere stap. 

Meer weten over de parochievernieuwing?
Lees dan het complete document over onze parochievernieuwing. 
U vindt dit op https://www.sintjandd.nl/parochievernieuwing

In gesprek gaan over de vernieuwingen 
en de motivatie hierachter?
Neem dan contact op met parochievernieuwing.gouda@sintjandd.nl

Interesse als vrijwilliger? 
Neem dan contact op met parochievernieuwing.gouda@sintjandd.nl
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“De toekomst is aan ons”


