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Dit jaar september weer Kerkproeverij

Dit jaar vindt in september weer het project ‘Kerkproeverij/Back-to-church’ plaats. Het is bedoeling dat
kerken dan belangstellenden vrijblijvend uitnodigen om een kerkdienst bij te wonen.
Kerkproeverij is een landelijke campagne van diverse kerkgenootschappen. Zij nodigen hun gelovigen uit om
op een bepaalde dag allemaal iemand mee naar de kerk te nemen, die daar nog nooit of al heel lang niet meer
geweest is. Het project komt aanvankelijk uit Engeland en is daar bekend onder de naam ‘back-to-church’. Als
suggestie wordt het weekeinde van 15/16 september aangereikt, maar parochies mogen ook een andere datum
kiezen als dat lokaal beter uitkomt.
De term Kerkproeverij moet overigens niet letterlijk worden genomen, maar is overdrachtelijk bedoeld. Het gaat
erom dat mensen (opnieuw) kennismaken met de kerk. “Het woord Kerkproeverij wijs op de zintuigen die ons
meer laten ervaren dan datgene wat we met onze ogen zien en onze oren horen,” zegt diocesaan administrator
Mgr. Hub Schnackers. “Je kunt in dit woord een uitnodiging zien om datgene wat een kerkgebouw is en wat er
in de kerk gebeurt, op je te laten inwerken.”
Volgens Mgr. Schnackers is de sfeer in kerken heel geschikt om tot rust te komen en alle zintuigen de kans te
geven om de mystieke sfeer in je op te nemen. “Wat er in een kerk gebeurt, nodigt ons uit om het geheim van
God werkelijk te proeven en met aandacht tot ons te nemen.”
Onlangs is in Hilversum een inspiratie voor ‘Kerkproeverij/Back tot church’ gehouden. Daar vertelden diverse
parochies en gemeentes hoe zij vorig jaar met het project zijn omgegaan. Ook werd er een lijst met de
onderstaande zeven tips voor parochies gepresenteerd om het project goed te organiseren. Volgens een van de
sprekers gaat het er bij Kerkproeverij niet om zoveel mogelijk mensen binnen te halen, maar om als parochies te
leren een uitnodigende, gastvrije houding aan te nemen, waardoor mensen zich welkom voelen.

De tips
1.Begin met bidden, ook om de eerste weerstand te overwinnen. In het pastorale team van Lisse-Hillegom-De
Zilk deed men dat negen dagen (= een noveen bidden).
2.Begin ruim op tijd met artikelen over het hoe, wat, waar, wanneer, waarom en wie van Kerkproeverij in het
kerkblad. Minstens drie maanden achter elkaar in aanloop naar het project in september. Laat deze berichten
checken door iemand die géén kerkjargon spreekt en begrijpt.
3.Maak een evenement aan op het kerkaccount van facebook en plaats elke week een berichtje, dit indien nodig
van te voren inprogrammeren. Gebruik hiervoor b.v. de filmpjes van www.kerkproeverij.nl.
4.Deel de uitnodigingskaarten persoonlijk uit aan de kerkleden. Laat daarop ruimte voor een eigen geschreven
uitnodiging en zet de naam en de foto van de kerk er op zodat de gasten weten waar ze moeten zijn.
5.Maak een liturgieboekje voor de Kerkproeverijviering waarin wordt uitgelegd wat er gebeurt. ‘Bij dit
onderdeel gaat iedereen staan, knielen, enz.) Niets is vanzelfsprekend voor de bezoeker…
6.Laat in preken in aanloop naar de Kerkproeverij het onderwerp een aantal keren terug komen.
7.Denk ook eens aan een kerstproeverij of een paasproeverij, deze feestdagen lenen er goed toe om gasten uit te
nodigen.

Meer over Kerkproeverij/Back-to-church in de r.-k kerk of kijk op website Kerkproeverij

