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Inhoud: 
- uitnodiging 10e pastoraal congres 4-6 maart 2018 
- inspiratiedag Met stomheid geslagen 22 november 2017 
- impulsdag parochievernieuwing 4 november 2017 
 
UITNODIGING 10e PASTORAAL CONGRES 
 
U bent van harte uitgenodigd voor het 10e 
Pastoraal Congres, aangeboden door de 
gezamenlijke kerkelijke bewegingen en 
nieuwe gemeenschappen aan allen die in de 
Rooms-katholieke Kerk werkzaam zijn in de 
pastoraal of daartoe in opleiding zijn. 
 
Thema:  God, brandpunt van ons leven 
Data: 4 - 6 maart 2018  
Tijd: Van zondagavond t/m dinsdagmorgen,  
Plaats: Conferentiecentrum Abdijhof, 
Mariënkroon, Nieuwkuijk 
 
In het pastorale werk worden wij 
aangesproken op onze geestelijke, affectieve 
en organisatorische kanten. Daarbij is het in 
een krimpende kerk niet altijd gemakkelijk om 
focus te houden en hoopvol te blijven. Dit 
congres wil daarbij een hulp zijn.  
 
Het thema ‘God, brandpunt van ons leven’ 
wordt in drie stappen uitgewerkt. We kijken 
eerst naar Boven, dan naar onszelf en dan 
naar buiten. 
1. Boven: hoe blijft God altijd in het centrum? 

Samen met collega’s en anderen op Hem 
gericht blijven in het dagelijkse werk en 
leven. 

2. Onszelf: goed omgaan met onze affectieve 
kant en leven vanuit een innerlijk 
evenwicht, in de sociale contacten, in het 
samenwerken en delegeren en onder de 
gewone werkdruk.  

3. Buiten: ons samen laten inspireren door 
enkele hoopvolle initiatieven en projecten. 

 
Dit wordt uitgewerkt in inleidingen, 
workshops, aansprekende voorbeelden, eigen 
reflectie en onderlinge uitwisseling.  
 
Voor wie? 

Dit congres is voor allen die in de r.-k. kerk 
werkzaam zijn in het pastoraat en de 
geestelijke verzorging of daartoe in opleiding 
zijn: priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, 
categoriale zielzorgers, catecheten en 
parochianen die een leidinggevende 
verantwoordelijkheid dragen in de 
geloofsgemeenschap, als pastoraal assistent, 
lid van de pastoraatgroep, parochiebestuur of 
nog anders. Leidinggevenden van nieuwe 
gemeenschappen en kerkelijke bewegingen 
zijn uitgenodigd hun ervaringen te delen met 
alle deelnemers in het congres. 
 
Aanmelding: het aanmeldingsformulier wordt 
meegestuurd met de Nieuwsbrief Pastoraal 
Congres en kunt u ook opvragen: 
kees@stucom.nl. U kunt dat formulier opslaan 
op uw computer, invullen en als bijlage sturen 
via congres@stucom.nl sturen aan C. 
Schrama.  
Lukt dat niet, dan kunt u het uitprinten, 
invullen en opsturen naar: C. Schrama, diaken, 
De Lind 52, 5061 HX Oisterwijk. 
 
Het groepsproces in het programma is van 
belang. We vragen u daarom alle moeite te 
doen het hele congres van zondagavond tot 
en met dinsdagmorgen mee te maken.  
 
Plaats: Conferentiecentrum Abdijhof 
Mariënkroon, Abdijlaan 8, Nieuwkuijk, 
www.abdijhof.com  
 
Programma en meer info komt op: 
www.stucom.nl/pastoraalcongres  
en via deze Nieuwsbrief Pastoraal Congres 
(wie nog niet op de verzendlijst staat kan zich 
aanmelden bij kees@stucom.nl) 
 
Organisatie 
Namens de bisschoppenconferentie is Mgr. J. 
van Burgsteden sss. als referent voor de 

mailto:kees@stucom.nl
mailto:congres@stucom.nl
http://www.stucom.nl/pastoraalcongres
mailto:kees@stucom.nl


 

 
www.stucom.nl/pastoraalcongres    -    congres@stucom.nl    -    0343-578814 

kerkelijke bewegingen en nieuwe 
gemeenschappen actief betrokken bij de 
voorbereidingen. In de Werkgroep Pastoraal 
Congres zitten pastorale beroepskrachten en 
medewerkers van bewegingen en 
gemeenschappen.  
 
De werkgroepleden:  
Voorzitter: Enno Dijkema.  
Leden:  Kees Schrama diaken, Jeroen 

Smith priester, Koos Smit 
priester, Frans van Beers, 
Mirjam Spruit, Astrid Bullens, 
Ineke Verkaart, Jaap en Leny 
Klaver en Kees Slijkerman 

Adviseur:  Prof. dr. Fred van Iersel diaken 
 
Dit congres is een initiatief van de kerkelijke bewegingen 
en nieuwe gemeenschappen in de Rooms-katholieke 
Kerk die tweemaal per jaar een informeel overleg 
hebben met elkaar en met Mgr. J. van Burgsteden sss: 
Arkgemeenschap,  
Chemin Neuf,  
Cursillo,  
Focolarebeweging,  
Foyer de Charité, 
Geloof en Licht,  
Gemeenschap Emmanuel, 
Gemeenschap Paus Johannes XXIII, 
Katholiek Alpha-centrum,  
Katholieke Charismatische Vernieuwing,  
KISI-kids, 
Samuël Advies,  
Encounter Nederland, 
Neo-Catechumenale Weg,  
Porta Fideï,  
Sint Egidiusgemeenschap en  
Werkgroep Katholieke Jongeren. 

 
---------------------------------------------- 
MET STOMHEID GESLAGEN 
 
Twee Vaticaanse publicaties over charisma's 
zijn op initiatief van de Werkgroep Pastoraal 
Congres voor het centrum Luce van Tilburg 
University aanleiding geworden om op 22 
november in Utrecht een inspiratiedag te 
organiseren, samen met de Werkgroep 
Pastoraal Congres.  
Een inspiratie dag voor pastores, predikanten 
en anderen werkers in het pastoraat en de 
geestelijke verzorging. Zij hebben in hun 
opleiding vooral geleerd om in pastorale 
gesprekken naar mensen te luisteren en om 
over het geloof te spreken. Spreken vanuit 

persoonlijk geloof hebben ze in hun opleiding 
veel minder geleerd.  
Het thema van 22 november is dan ook Met 
stomheid geslagen. Sprekers zijn onder 
anderen de katholieke prof. dr. Jozef Wissink 
en de protestantse dr. Arjan Plaisier, die 
onlangs is aangesteld als docent spiritualiteit 
aan de Protestantse Theologische Universiteit, 
omdat ook daar meer aandacht nodig bleek te 
zijn voor "geleefd geloof". Ook zijn er 
bijdragen van Nicolaas Sintobin SJ, diaken 
Ruud Wolthers, dr. Laura de Vries, drs. Michel 
Bronzwaer en Hanneke Steetskamp.  
Meer: 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/
agenda/show/event-met-stomheid-geslagen-
1/ 
----------------------- 
 
HAALBARE STAPJES VOOR 
PAROCHIEVERNIEUWING 
'Parochievernieuwing vraagt om meer dan een 
cursus of een methode. Het gaat om een 
totaalbenadering, een perspectief dat in 
kleine haalbare stapjes kan worden uitgewerkt 
en toegepast.' Dat stelt het Platform voor 
Rooms-Katholieke Evangelisatie in de 
aankondiging van haar impulsdag, 4 november 
te Utrecht. Enkele nieuwe initiatieven worden 
op dag besproken: Rebuilt, Nederland Zoekt 
en Routeplanner voor de parochie van nu. 
 
Rebuilt is een Amerikaanse methode waarmee 
geëxperimenteerd wordt in de Lucasparochie 
te ‘s-Hertogenbosch-Zuid. Maarten Jansen, 
pastoraal werker aldaar: 'Er zijn tussen 
parochies in Amerika en in Nederland meer 
overeenkomsten dan je zou denken. Het is 
nodig de cultuur in parochies te veranderen. 
Kerkgangers zijn geen ‘bankzitters’ of 
‘consumenten’, maar leerlingen van Jezus die 
willen groeien in hun geloof. In plaats van 
intern gericht te zijn, gaat het erom de blik 
naar buiten te richten op de buitenstaanders.' 
 
Nederland zoekt biedt begeleiding op de weg 
van reorganisatie naar revitalisering door 
middel van een leergemeenschap. Een 
leergemeenschap van Nederland Zoekt gaat 
twee jaar op weg met de thema’s 
gemeenschapsvorming, missionaire kerk zijn 
(evangelisatie) en leiderschap. Harm Ruiter 
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van KISI Nederland: 'Het heeft ons een sterker 
team opgeleverd, procesondersteuning bij het 
ontwikkelen van een strategie en veel 
handvatten voor medewerkers.' 
 
Deze impulsdag is op zaterdag 4 november in 
het Leerhuis Thomas a Kempis, Broerestraat 
12 te Utrecht van 10.30 tot 15.30 uur, voor 
pastorale beroepskrachten en 
(kern)vrijwilligers uit alle bisdommen en 
bewegingen. Kosten: € 15 per persoon 
inclusief lunch. Organisatie: Platform voor RK 
Evangelisatie in samenwerking met het 
Katholiek Alpha Centrum en het Centrum voor 
Parochiespiritualiteit. Aanmelden graag vóór 1 
november 2017 via 
timschilling.cps@kloosterbrakkenstein.nl 

Meer: www.parochiespiritualiteit.org 
 
--------------------------- 
 
Facebookgroep Intermezzo 
 
Deelnemers en belangstellenden voor het 
Pastoraal Congres kunnen op Facebook over 
de inhoud van de thema's met elkaar 
communiceren in Facebookgroep Intermezzo: 
https://www.facebook.com/groups/95257365
1489086  
 

    Kees Slijkerman 
#

 
 

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrieven: via kees@stucom.nl, tel. 0343-578814 
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