
 

De Raad van Kerken introduceert samen met andere kerken en 

gemeenschappen in Nederland het project ‘Kerkproeverij’, naar het succesvolle Britse voorbeeld ‘Back 
to church’, waarbij kerkleden hun familie, buren, vrienden of bekenden uitnodigen om weer mee te 

gaan naar de kerk.  
 

Ook de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie wil in het actieweekend van 9 en 10 september 

mensen graag opnieuw verwelkomen in de kerk en zij nodigt allereerst de parochies van harte uit deel 
te nemen aan dit project. 

 
Voor wie lang niet in de kerk is geweest, is de drempel om te gaan vaak hoog. Een uitnodiging om 

met iemand mee te gaan kan helpen deze drempel te nemen. “De praktijk leert dat 15% van alle 

genodigden uiteindelijk naar de kerk blijft komen. Dat is in alle deelnemende kerken gelijk. Bovendien 
doet het iets met de trouwe leden wanneer ze iemand mee vragen en deze persoon daadwerkelijk 

met hen meegaat naar de kerk. Dat geeft de gemeenschap een positieve impuls,” aldus Michael 
Harvey, Anglicaan en bedenker van Back to church. 

 
Harvey: “Als de mensen van de pastorale teams aan de kerkleden vragen of ze iemand weten die ze 

uit zouden kunnen nodigen, hebben zeven van de tien mensen iemand in gedachten. Van de tien 

mensen die een potentiële gast kennen, nodigen acht deze persoon uiteindelijk liever niet uit, vooral 
omdat ze bang zijn voor het woordje ‘nee’. Als westerse gelovigen zijn we vaak niet missionair en 

uitnodigend omdat we bang zijn voor een ‘nee’, en dus voor een afwijzing. Maar ‘nee’ betekent niet 
‘nooit’, het betekent veel eerder ‘nog niet’. En hoe erg is het uiteindelijk om een keer ‘nee’ te horen? 

Laten we vieren dat mensen werden uitgenodigd, of ze kwamen of niet!” 

 
Voor de Nederlandse Kerkproeverij wordt een boekje voorbereid om de genodigden basale informatie 

te bieden over het rooms-katholieke geloof. Dit boekje wordt geproduceerd door uitgeverij Adveniat 
en kan op zondag 10 september aan de genodigden worden uitgedeeld. De Nederlandse bisschoppen 

staan positief tegenover het project Back to church en hopen dat dit veel mensen een kans biedt om 
de kennismaking met de Kerk en het geloof te hernieuwen.  

 


