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Rebuilt is de ervaring van een parochie
(de Geboortekerk van Timonium, Maryland, VS)
die vernieuwing gezocht en gevonden heeft. Ben je ook op
zoek naar nieuw elan voor je parochie? Lees dit boek dan
samen met medeparochianen en bespreek het aan de hand
van de onderstaande vragen. Hierdoor kan je in de loop van
vier bijeenkomsten, ideeën en inspiratie opdoen.

Bijeenkomst 1: Het probleem bij de naam noemen
Lees de Inleiding en Deel I (hoofdstukken 1 en 2)
1. Rebuilt begint met een terugblik op een vroegere periode in de parochie
toen kerkbetrokkenheid en gelovig-zijn vanzelfsprekend waren. Wat zijn
voor jou de belangrijkste veranderingen in de parochie de laatste decennia?
2. E en onderzoek naar de huidige ‘vitaliteit’ van de Geboortekerk leverde
teleurstellende bevindingen op. Wat zijn volgens jou de sterke en zwakke
kanten van je eigen parochie?
3. Terwijl er ontevredenheid heerste in de Geboortekerk, vonden White en
Corcoran tegelijkertijd veel weerstand tegen verandering. Hoe speelt dit
ook in je eigen parochie of misschien in je eigen geloofsleven?
4. I n de Geboortekerk constateerden White en Corcoran een cultuur van
consumentisme. Parochianen waren gewend om bediend te worden en
namen zelf weinig verantwoordelijkheid voor de missie van de kerk.
Herken je het consumentisme bij jezelf en in je parochie?
5. “God wil groei,” zeggen de schrijvers (blz. 52). Wat roept deze uitspraak
bij je op? Welke initiatieven voor groei en vernieuwing zijn ondernomen
in de parochie in de afgelopen jaren? Hoe hebben die uitgepakt?
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Bijeenkomst 2: De weg vooruit vinden
Lees Deel II (hoofdstukken 3-5)
1. De leiders van de Geboortekerk beseften dat ze vooral bezig waren met
taken uitvoeren en onvoldoende oog hadden voor Gods wil. Hoe wordt
er actief gezocht en geluisterd naar Gods wil in je eigen parochie en in
je eigen leven?

2. De schrijvers vatten de missie-opdracht van Jezus o.a. zo op: God en de
naaste beminnen, onder meer door weer echt leerlingen te worden om het Evangelie
te verkondigen. Wat vind je van deze formulering? Krijgt deze missie vorm
in de parochie of hoe zou die daar een plek kunnen krijgen?
3. De Geboortekerk zocht hoe ze de niet-kerkbetrokken mensen met het
Evangelie kon bereiken. Allereerst werd er een profiel opgesteld van zo
iemand, ‘Tim’. Hoe ziet de typische niet-kerkbetrokken mens eruit in je eigen
omgeving? Wat zou de parochie meer kunnen doen om die aan te spreken?
4. Waar zie je kansen om het Evangelie te verkondigen met woord en daad in
het dagelijks leven? Waar is het tot nu toe wel en niet gelukt om je geloof
met anderen te delen?
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Bijeenkomst 3: Een strategie ontwikkelen (1)
Lees de eerste helft van Deel III (hoofdstukken 6-8)
1. I n hoofdstuk 6 schrijven White en Corcoran dat de “weekendbeleving” dat wil zeggen de Eucharistieviering en alle contactmomenten daaromheen bepalend is voor de vitaliteit van de parochie. Als de ervaring daarmee
tegenvalt, komen mensen niet terug (blz. 122). Wat vind je van de weekendbeleving in de parochie? Zou die verbeterd moeten en kunnen worden?
2. Muziek kan de harten van de mensen raken en veranderen (blz. 126). Wat
betekenen muziek en zingen in de liturgie voor je eigen geloof? Hoe zouden
de muziek en de liederen in de parochie meer missionair kunnen worden?
3. Om de parochie meer gastvrij te maken, organiseerde de Geboortekerk
ontmoetingsgelegenheden, een crèche, en teams om mensen welkom te
heten en informatie te bieden. Zie je hiervoor ook mogelijkheden in de
eigen parochie? Zijn er andere manieren waardoor de parochie meer
gastvrij zou kunnen worden, bijvoorbeeld voor gezinnen en jongeren
(zie blz. 153; 162-165)?

4. Volgens White is de preek in de Eucharistieviering heel belangrijk, ook
voor buitenstaanders die wellicht nog weinig ‘begrijpen’ van de Eucharistieviering. Hij noemt een aantal preek-suggesties (zie blz. 169-174 en 179-188).
Wat vind je van deze suggesties en hoe beleef je zelf de preek?
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Bijeenkomst 4: Een strategie ontwikkelen (2)
Lees de tweede helft van Deel III (hoofdstukken 9-15)
1. H
 oofdstuk 9 herinnert ons eraan dat de mens gemaakt is voor gemeenschap.
De parochie kan dit bevorderen door kleine groepen en extra zorg voor
elkaar. Welke kleine groepen zijn al actief in de eigen parochie en waar zie
je kansen voor meer? Wat is je eigen ervaring met kleine groepen en wat
zou je zelf van zo’n groep verwachten?
2. Hoofdstuk 10 gaat over geld. Het Bijbelse begrip “de tienden” geven aan
God is in ons land niet zo bekend. Hoe staat de eigen parochie er financieel
voor? Wat is de parochie ons financieel waard? Waar mag volgens jou
extra geld aan besteed worden?
3. Rebuilt beschrijft Jezus, die God en mens is, als het voorbeeld voor alle
leiderschap. Wat spreekt jou het meest aan in de Persoon van Jezus en
hoe zie je zijn leiderschap? Welke aandacht krijgt de persoonlijke band
met Jezus in de parochie en in je eigen dagelijks leven?
4. Ten slotte: Wat vind je van Rebuilt in zijn geheel? Wat spreekt je aan?
Wat neem je vooral mee na het lezen van dit boek?

