
Parochiedag 27 augustus 2022

Zaaien – Groeien – Oogsten



Drie fasen op tegeltje

• Samen komen is zaaien
- vandaag
- in onze levensloop – windstreken, leeftijden

• Samen zijn betekent groeien
- interactie, kruisbestuiving, wisselwerking

• Samen blijven is oogsten, vrucht dragen
- hechte eenheid vormen in diversiteit
- ankerpunt en voorbeeld in chaotische wereld



Betrokkenheid vieren

• Doel van deze parochiedag:
• Betrokkenheid beleven en vieren

- op elkaar
- op het geloof
- op de gemeenschap

• Ontmoeting met elkaar
• Gesprekken en kerkdienst
• Lekkere hapjes



Graankorrel

• Waarom deze naam voor parochie?
• Vroeger was de kerk het hoogste, grootste

gebouw in de stad of het dorp.
• Nu zijn de flatgebouwen hoger dan de kerk
• De kerk wil nu dicht bij de mensen zijn:

voedsel geven, geestelijk en lichamelijk.
• De graankorrel sterft en geeft rijke vrucht.



Rijke oogst in Heilig Land



Mosterdzaadje

• Kleiner dan een graankorrel
• Boom waarin vogels veilig kunnen wonen
• Vogels komen uit alle windstreken
• Mosterdzaadje is beeld voor :

- koninkrijk van God, de wereld die God wil
- het vertrouwen op God door de gelovigen

• Twee verschuivingen : van kerk naar wereld, 
van kerk naar persoonlijke relatie met God



Schip blokkeert Suezkanaal



Wereld zoals God die wil

• De huidige wereld lijkt stuurloos
• Beeld: containerschip blokkeert Suezkanaal
• Bezinning : afhankelijk van lage lonen land
• Transport is bron voor klimaatverandering
• Corona-crisis
• Bezinning: materiële dingen minder belangrijk
• Na Corona : we vallen terug in oud gedrag



Reis met goede gids en kaart

• Moderne media staan vol met fake nieuws en 
samenzweringstheorieën

• Influencers volgen eigen belang van followers 
• Welke gids kunnen we vertrouwen?
• Wie heeft een goed plan voor de toekomst?
• Wie staat boven de partijen en is eerlijk?
• Paus Franciscus werd “man van het jaar”.
• Zijn encyclieken worden gelezen door banken.



Nieuwe visie op kerk is nodig

• Vroeger was God vanzelfsprekend, niet alleen
in de kerk, maar ook in de wereld erbuiten.

• Kerk en staat werkten nauw samen.
• De hele cultuur was christelijk (in naam).
• In Europa is de cultuur nu ‘zonder God’
• Geloof is zaak van het individu geworden
• Zijn de individuen hierop voorbereid?
• Welke steun biedt de geloofsgemeenschap?



Nieuwe visie op kerk groeit

• Toen paus Franciscus werd gekozen, zeiden
mensen die hem goed kenden:   “Geef hem 
10 jaar, en we hebben een andere kerk”

• Dit voorjaar is de structuur van de curie en 
van de wereldkerk fundamenteel veranderd.

• Vroeger een instituut om mensen in te tomen
• Nu een beweging die gelovigen toerust om

het evangelie uit te dragen in de wereld.



Wie leidt de gelovigen?



Open staan voor Heilige Geest

• Geest vernieuwt de aarde steeds opnieuw
• Geest stimuleert talenten die aanwezig zijn
• Geest geeft ons de goede woorden in
• Geest bidt in ons ook zonder woorden
• Geest verenigt wat is verdeeld
• Zet in vuur en vlam wat koud geworden is
• Wijst ons richting temidden van de chaos



Zaaien – Planten - Oogsten

• De nieuwe visie op kerk groeit ook lokaal
- in de Graankorrel
- in Clara en Franciscus, onze samenwerking

• Wat voor gemeenschap willen we zijn over 10 
jaar?  Welke stappen moeten we gaan zetten?

• In 2033 bestaat het christelijk geloof 2000 jaar.
• Wat kunnen we in 2033 laten zien?
• Als katholieken in Amsterdam en Nederland? 



Diversiteit en betrokkenheid

• Verschillende generaties spreken een eigen
taal, hebben een eigen geschiedenis. 

• Verschillende culturele groepen hebben eigen
vormen van betrokkenheid.

• Witte Nederlanders zijn gewend aan veel
vergaderen – past in de polder cultuur.

• Nieuwe Nederlanders werken vaak met 
informele netwerken (marktplein). 



Generaties en culturen



Strijd om betekenis

• Diversiteit van generaties en culturen is een
uitdaging voor de gemeenschap.

• Hoe wordt de koers bepaald?
• Wie bepaalt de betekenis van kernwoorden

zoals kerk, geloof, verantwoordelijkheid?
• Een pastor in Den Haag, Schilderswijk, heeft

een boek geschreven over deze vragen.
• Parochies in Amsterdam kunnen ervan leren.



Betrokkenheid vandaag

• Mensen ontmoeten die U nog niet kende
- kan de hele tijd

• Drie speciale onderdelen in programma
• Workshops, wandeling - Verspreid

van 15.00 tot 15.45 uur – proeven
• Presentatie werkgroepen – Kerkzaal

van 16.15 tot 17.00 uur – proeven
• Wandelen langs info tafels



Workshops – Inhoud en leiding

• Blauw – Lied instuderen – Bernard
• Zwart – Kaarten maken – Luthgarda, Lize
• Geel – Synode-activiteit – Sjoerd 
• Rood – Bijbelquiz            – Jacques
• Wit - Bijbel-leesgroep – Ria Kooistra
• Groen - Bezoekgroep oprichten – pater Yan
• Nul – Wandeling Emmaüs – Dorothea 



Optreden van Bian en de kinderen



Workshops – Wie en Waar

• Blauw – Lied instuderen – Kerkzaal
• Zwart – Kaarten maken – Gaaspzaal
• Geel – Synode-activiteit – Hal 
• Rood – Bijbelquiz            – Geinzaal 
• Wit - Bijbel-leesgroep – Waver
• Groen - Bezoekgroep oprichten – Drecht
• Nul – Wandeling Emmaüs – buiten
• 15.45 uur afronden


