Werkvorm 2 bij de brochure WAAR TWEE OF DRIE

Een bijeenkomst waarop enkele resultaten worden voorgesteld
en verwerkt tot een stellingenspel
In een bijeenkomst van een geloofsgemeenschap worden eerst enkele resultaten van het
onderzoeksproject voorgesteld. Naargelang de doelgroep en de bedoeling van de
bijeenkomst, kan eventueel gefocust worden op een deelaspect zoals bijvoorbeeld diaconie
of leiderschap.
Je kan ook vragen aan de deelnemers om vooraf (een gedeelte van) de brochure te lezen.
Nadien is er een verdere inhoudelijke verwerking aan de hand van stellingen.
Stellingen
Je kan met de groep aan de slag gaan met de volgende stellingen of je kan aan de
deelnemers vragen om zelf enkele stellingen te formuleren vanuit de tekst van de brochure.
Ga vanuit de positiebepaling van de deelnemers (ja – neen – ik weet het niet) in gesprek over
de stellingen. Je kunt na elke stelling verwijzen naar de passages in de brochure door deze
samen te lezen. Eventueel geef je de deelnemers de kans om hun positie alsnog te wijzigen.
Laat hen dan toelichten waarom ze van opvatting zijn veranderd.
ALGEMEEN
1. Om een levende geloofsgemeenschap te blijven, is het wezenlijk dat een betaalde
beroepskracht de leiding neemt. (p. 12,18,26)
2. Onze geloofsgemeenschap is een sterk samenhangende groep omdat mensen elkaar
ontmoeten en leren kennen buiten de vieringen. (p. 13 en 30)
3. Voortdurende vernieuwing is de motor van een levende geloofsgemeenschap. (p. 26-27)
4. Het gedeelde leiderschap werkt binnen onze geloofsgemeenschap niet. (p. 25-26)
5. Samenwerking in grotere gehelen werkt de vitaliteit in de hand. (p. 28-29)
6. Maatschappelijke discussies horen niet thuis in de kerk. (p.28)
LITURGIE
7. De wekelijkse eucharistie is de belangrijkste bron voor een levende
geloofsgemeenschap. (p. 15)
8. Dankzij de creatieve eigen inbreng spreken onze eucharistievieringen de mensen aan.
(p. 16)
9. In een levende geloofsgemeenschap kan een leek de zondagsviering voorgaan als er
geen priester is. (p. 17-18)
DIACONIE
10. Diaconie is de graadmeter van de kwaliteit van een geloofsgemeenschap. (p. 19-20)
11. Diaconie is iets wat spontaan groeit in een levende geloofsgemeenschap. (p. 19-20)
12. De christelijke inspiratie verplicht de geloofsgemeenschap om een antwoord te geven
op de noden in de samenleving. (p. 19-20; 29)
VERKONDIGING
13. Elkaar steunen om als christen te leven betekent met elkaar in gesprek gaan over je
geloof. (p. 14, 22-24)
14. Vormingsavonden met een spreker zijn de ideale vorm van volwassencatechese. (p. 22-24)
15. Kindercatechese is belangrijker dan volwassencatechese. (p. 22-23)
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