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NU AANMELDEN 10e PASTORAAL CONGRES
Voor de goede voorbereiding is het erg
bevorderlijk als degenen die zich nog niet
hebben aangemeld zich nu spoedig
aanmelden voor het Pastoraal Congres dat
zondagavond 4 maart begint.
Het aanmeldformulier is te downloaden van
www.stucom.nl/pastoraalcongres.
We zijn heel blij met de aanmeldingen die we
al kregen: oude bekenden en deelnemers die
voor het eerst komen. Het wordt weer een
mooie deelnemersgroep uit alle hoeken van
het land.
Op de maandag zal mgr. Gerard de Korte,
bisschop van ‘s-Hertogenbosch, ons voorgaan
in de eucharistieviering. Graag vragen wij uw
gebed voor bisschop Jan van Burgsteden s.s.s.,
die herstellende is van een (licht) hartinfarct.
Waarschijnlijk moet hij de inleiding van de
zondagavond overlaten aan een ander.
Als persbericht hebben we onderstaande tekst
verspreid. We vragen u in uw kennissenkring
deze tekst te gebruiken om anderen uit te
nodigen tot deelname.
Door fusies van parochies veranderen de emailadressen in de verzendlijst van deze
nieuwsbrief nogal snel. Uw hulp bij de
verspreiding van ons nieuws is dus zeer
welkom.
------------------------------------------------------------Persbericht 25 januari 2018

10E PASTORAAL CONGRES
De gezamenlijke kerkelijke bewegingen en
nieuwe gemeenschappen in de RoomsKatholieke Kerk in Nederland organiseren
voor werkers in het basispastoraat een
Pastoraal Congres van 4 tot en met 6 maart in
Nieuwkuijk met als thema: God, brandpunt
van ons leven.
De organiserende werkgroep over het thema:
‘Jezus roept zijn leerlingen persoonlijk, maar

zij volgen Hem na in gemeenschap met andere
leerlingen. Welke plaats heeft ons
persoonlijke contact met God daarin? Wordt
er bijvoorbeeld met elkaar gebeden en delen
we met elkaar wat God en zijn evangelie in
ons leven doen? Of gaat alle aandacht naar de
werkdruk, spanningen, activiteiten en
management zaken?’
Met dit congres willen de nieuwe bewegingen
inspiratie bieden aan parochies en een
ontmoetingsplek creëren voor werkers in het
pastoraat in de verschillende Nederlandse
bisdommen. De nieuwe bewegingen zijn voor
veel gelovigen een plek waar ze hun geloof
intenser kunnen beleven, waardoor zij beter
dienstbaar kunnen zijn aan Kerk en
samenleving.
Als inspirerende voorbeelden zullen er
presentaties zijn van Kings Men, een nieuwe
katholieke mannenbeweging; KISI-God’s
singing kids, tieners en begeleiders die samen
door middel van musicals de blijde boodschap
doorgeven aan kinderen; Rebuilt, een
programma dat parochies helpt om meer
afgestemd te raken op mensen die nog niet of niet meer - naar kerkelijke vieringen
komen; en een parochieel familiecatecheseproject, waarbinnen de voorbereiding op de
eerste H. Communie plaatsvindt.
Opvallend in het programma is dat er specifiek
aandacht wordt besteed aan de rol die
seksualiteit en affectiviteit kan spelen. ‘Als ze
harmonieus geïntegreerd zijn in onze persoon
en ons leven met God, dan kunnen ze
vruchtbaar zijn in het pastorale werk. Als ze
dat niet zijn, dan vormen ze eerder een
belemmering en kunnen ze zelfs leiden tot
overspannenheid of ontsporing.’ Pater Bob
van Laer uit België zal vertellen hoe hij een
weg is gegaan met behulp van echtparen en
confraters om zichzelf te leren kennen en
aanvaarden op deze belangrijke domeinen. Hij
spreekt vanuit zijn jarenlang werken met
echtparen binnen (Marriage) Encounter. Het
echtpaar Leny en Jaap Klaver zal hierop
aansluiten vanuit hun jarenlang optrekken
met priesters binnen Encounter en vertellen

www.stucom.nl/pastoraalcongres

‘welke bijzondere kracht daarvan uit gaat.’
Encounter organiseert al 45 jaar weekenden
voor goede communicatie in relaties.

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 voor allen die in de RoomsKatholieke Kerk werkzaam zijn in de pastoraal
of daartoe in opleiding zijn: priesters, diakens,
pastoraal werk(st)ers, categoriale zielzorgers,
catecheten, leden van pastoraatsgroepen en
andere leidinggevenden en beleidsmakers in
lokale rooms-katholieke
geloofsgemeenschappen. Vanuit de
bisschoppenconferentie is Mgr. J. van
Burgsteden s.s.s. als referent voor de
Kerkelijke Bewegingen en Nieuwe
Gemeenschappen bij de voorbereidingen
betrokken.

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

Plaats: Conferentiecentrum Abdijhof
Mariënkroon te Nieuwkuijk.
Aanmelding: congres@stucom.nl
Meer: www.stucom.nl/pastoraalcongres

Kees Slijkerman
#
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