
Zet het vast in uw agenda. Over een jaar blikken we terug,
kĳken we vooruit en zĳn er weer inspirerende sprekers.

11 - 13 maart
te Nieuwkuĳk

PASTORAAL CONGRES
Als God renoveert in Nederland

VOORAANKONDIG ING

Blĳf in beweging

voor een Missionaire Parochie



Inspireren de ervaringen van James Mallon u? Verlangt u naar
missionaire vernieuwing in uw parochie? Verschillende parochies zĳn
al bezig. Veel andere parochies gaan ermee aan de slag. Kom in 2021
naar het Pastoraal Congres te Nieuwkuĳk voor weer een nieuwe impuls
door inspirerende sprekers. We delen de uitdagingen en waardevolle
ervaringen met elkaar en laten ons bemoedigen door de tekenen van
hoop die God ons geeft.

Wanneer? Donderdagavond 11 maart t/m
zaterdagmiddag 13 maart 2021

Waar? in Mariënkroon, Abdĳlaan 8
te Nieuwkuĳk bĳ ‘s-Hertogenbosch

Niet 1-2-3
Duidelĳk is dat de principes die James Mallon naar voren brengt in zĳn boek en in de
conferentie in Oudenbosch niet 1-2-3 in praktĳk kunnen worden gebracht en dat er
allerlei uitdagingen zĳn te overwinnen. Elkaar bemoedigen, leren van je eigen en
elkaars fouten en een nieuwe impuls krĳgen: dit Pastoraal Congres biedt een belangrĳk
ĳkpunt voor de verdere tocht.

Doelgroep
Doelgroep voor het Pastoraal Congres 2021 zĳn de werkers in het basispastoraat en
kernvrĳwilligers in parochies, maar ook iedereen in parochieverband die actief is of wil
worden met principes uit de boeken Als God renoveert en Rebuilt.

Initiatiefnemer
Initiatiefnemers van dit congres zĳn de gezamenlĳke Kerkelĳke Bewegingen en Nieuwe
Gemeenschappen. Het valt in de reeks congressen die een werkgroep van deze
bewegingen organiseerde ten dienste van de pastoraal en de vitalisering van parochies.

Sinds 2003 zĳn er tien van deze Pastorale Congressen geweest. Thema’s waren: Kerk
zĳn: elkaar dragen;Ontvangen om te geven;God ontmoeten in een gebroken wereld;
Small Christian communities; Wie inspireert de parochie?; Naar een vitale parochie-
wegen tot volwassen geloof en kleine geloofsgroepen; Op weg naar een nieuwe
cultuur van relatie en vertrouwen; God, brandpunt van ons leven. Teksten van deze
tien congressen staan vooral in de rubriek Parochie/Gemeente op www.stucom.nl. Het
11e Pastoraal Congres zal een vervolg zĳn op Als God renoveert.

Als God renoveert in Nederland

https://www.stucom.nl/algemeen/grpdocnl.htm#160
https://www.stucom.nl


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanbod nieuwe bewegingen
Sinds 1998 werken in Nederland twintig kerkelĳke bewegingen en nieuwe
gemeenschappen regelmatig samen ten behoeve van de Kerk in Nederland.
Onderling zĳn ze heel verschillend met ieder een specifieke zending. Tweemaal per
jaar hebben vertegenwoordigers een overleg met elkaar en met mgr. J. van
Burgsteden, bisschopreferent namens de bisschoppenconferentie.

Mensen die actief zĳn binnen een van de nieuwe bewegingen zĳn over het
algemeen actieve parochianen die in bewegingen inspiratie opdoen. Vanuit die
bewegingen zĳn er voor iedereen toegankelĳke activiteiten die parochianen
kunnen helpen meer missionair te worden. Op www.stucom.nl/bewegingen staan
de websites van de verschillende bewegingen met wat ze te bieden hebben zoals
vormingscursussen, retraites, lokale geloofsgroepen voor kinderen en tieners,
conferenties, bezinning met iconen en vriendschap met de armen.

Meer informatie:
www.pastoraalcongres.nl
info@pastoraalcongres.nl
tel. 0343-578814

Lever onderstaande strookje in bĳ onze infostand of mail naar
bovenstaand adres.

Graag ontvang ik tot wederopzegging de gratis Nieuwsbrief Pastoraal
Congres op het volgende e-mailadres:

Naam: ………………………………………………….……………………

E-mailadres: …………………………………………………………………



Meer informatie:
www.pastoraalcongres.nl
info@pastoraalcongres.nl
tel. 0343-578814


