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PAROCHIERAAD ONZE-LIEVE-VROUW MIDDELARES, BERCHEM 
WERKJAAR 2016-2017 

Onze parochie, een (geloofs)gemeenschap  
tussen droom en werkelijkheid  

Een vragenlijst als aanzet tot gesprek (deel 3) 

3. VRAGEN OVER ‘VERKONDIGING’ EN ‘CATECHESE’ 
 

Vooraf: verduidelijking van begrippen: 

 Verkondiging = geloofsverdieping die mensen helpt, steunt en doet groeien in 
hun persoonlijke geloofsontwikkeling 

 Catechese = geloofsvorming in functie van scharniermomenten zoals doopsel, 
eerste communie, vormsel, huwelijk … Het is een 'initiatie' of inwijding in het 
christelijk geloof én in de kerkgemeenschap.  

+2 akkoord / +1 eerder akkoord /    0 noch akkoord noch niet akkoord / 

-1 eerder niet akkoord /  -2 niet akkoord 

  Zo is het nu Zo droom ik het 

4.1 Onze gemeenschap biedt geloofsverdieping aan voor haar leden 
buiten de wekelijkse homilie.  

  

4.2 Onze gemeenschap zet in op catechese voor kinderen en jongeren 
(eerste communie en vormsel) 

  

4.3 Onze gemeenschap zet in op catechese voor volwassenen.   ------------ ------------- 
1. als voorbereiding op het doopsel   
2. als voorbereiding op de eerste communie   
3. als voorbereiding op het vormsel   
4. als voorbereiding op het huwelijk   
5. …   

4.5 Leden van onze gemeenschap voeren met elkaar georganiseerde 
geloofsgesprekken. 

  

4.6 Onze gemeenschap stelt de ontmoeting met Jezus Christus 
centraal. 

  

4.8 Onze gemeenschap neemt deel aan het maatschappelijke debat, 
vanuit haar gelovige inspiratie. 

  

4.9 In onze gemeenschap zijn we ervan overtuigd dat de boodschap 
van Jezus Christus relevant is voor het dagelijks leven vandaag. 

  

4.10 Onze gemeenschap laat zich bij haar geloofsgroei inspireren door 
verhalen uit de Bijbel. 

  

4.11 In onze gemeenschap komen leden samen om Bijbelverhalen te 
lezen en op het leven te leggen. 

  

4.12 In onze gemeenschap is het element ‘verkondigen’ sterk 
aanwezig. 

  

 

4.13 Welke initiatieven neemt onze geloofsgemeenschap buiten de homilies in verband met 
geloofsverdieping voor volwassenen? (bv. avonden, gespreksgroepen, bezinningsmoment …) 
Hoe kijk je daar tegenaan: zijn er voldoende initiatieven? Welke zijn voor herhaling vatbaar? Of 
wat kan er bijgestuurd en /of aangevuld worden? Noteer ook wat je nog graag (anders) 
gerealiseerd zou zien. 
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4.14 Catechese als voorbereiding op de sacramenten: Vanuit welke visie vertrekt men? Is er 
samenwerking en continuïteit tussen de voorbereiding op de verschillende scharniermomenten? 
Wat kan er mogelijk bijgestuurd / aangevuld worden? Noteer ook wat je nog graag (anders) 
gerealiseerd zou zien. 

4.15 Wat betekent het voor je “dat de boodschap van Jezus Christus relevant of betekenisvol is 
voor het dagelijks leven”? 

4.15 Wat betekent het om je “te laten inspireren door de Bijbel”? Hoe doe je dat? Kan je daar hulp 
bij gebruiken en zo ja, welke? 

4.16 Wil je in het verband van ‘verkondiging en catechese’ nog andere dingen communiceren?  
 

Noteer je antwoorden op de vragen 4.13 tot 4.16 hieronder (met duidelijke 
vermelding van het nummer van de vraag). Heb je niet genoeg plaats? Ga dan 
verder op een apart blad. 
 


