
Ideeën musical Ruth als missionair project voor parochies 

 

1. Kerkgangers nodigen vrienden uit om mee naar het theater te gaan. Na de musical gezellig samen 

wat drinken en daar ontstaat heel natuurlijk een gesprek over wat geraakt heeft en waarom. Geloof 

en levensvragen liggen voor de hand. Dit kan eventueel een opstap zijn voor een uitnodiging naar 

een Alpha cursus of het digitaal aanbod hoevindjeGod-online.nl (dit staat ook in het 

programmaboek). 

2. De musical wordt gebruikt als vrijwilligers bedankje van de parochie.  

3. Tien procent van de kaarten zijn beschikbaar om gratis weg te geven aan mensen die normaal niet 

zouden kunnen komen. Een parochie kan haar diaconaal netwerk gebruiken om samen met deze 

mensen naar de musical te komen. 

4. De musical kan gebruikt worden als extra bijeenkomst in de communie- of vormsel voorbereiding 

of achteraf om het hele gezin te betrekken in de geloofsweg.  

5. Bepaalde doelgroepen kunnen actief worden uitgenodigd: bijvoorbeeld verbanden voor ouderen 

(Zonnebloem, etc.), koren, catechesegroepen, …. 

6. De musical kan ook gebruikt worden als stap in rouwverwerking. Het thema afscheid / los laten / 

opnieuw beginnen / hoop komt uitgebreid aan de orde waarbij musical de kracht heeft niet alleen 

hoofd maar ook hart aan te spreken. 

7. Het thema migratie / vreemdeling zijn zit in de musical en kan aanleiding zijn om als parochie dit 

thema te gebruiken om verschillende migranten groepen in en rond de parochie uit te nodigen en 

daaromheen verder te spreken over de belangrijke betrokkenheid van migrantengroepen in onze 

geloofsgemeenschappen (een procentueel steeds grotere groep in onze geloofsgemeenschappen). 

8. Mensen uit publiek bestuur en cultuur sector kunnen uitgenodigd worden als mogelijkheid om als 

parochie geloof in de publieke ruimte zichtbaar te maken en relaties te versterken (we onderzoeken 

of we in het programma van de Biënnale Oosterhout 2020 opgenomen kunnen worden). 

 

 

 


