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In deze nieuwsbrief:
Korte terugblik op het Pastoraal Congres
Impulsdag over de vorming tot leven in de Geest
Training voor het geven van de Alphacursus
Retraite voor werkers in de pastoraal
Retraite voor priesters en diakens

KORTE TERUGBLIK OP PASTORAAL
CONGRES
Het Pastoraal Congres dat we van 4 tot 6
maart mochten beleven, werd door veel
deelnemers als zeer geslaagd betiteld. De
eerste inleiding van bisschop Liesen zette
een lijn in van verwachtingsvol openstaan
voor de verrassingen van de Heer.
De weerbarstigheid van de pastorale
praktijk en onze eigen kwetsbaarheid
kwamen goed voor het voetlicht, met
daarbij de aansporing tot broederlijke en
zusterlijke omgang en ervaringsverhalen
die bemoedigend waren.
De tweede helft van het congres had het
karakter van ‘met blijdschap kennis
nemen van ontwikkelingen in de Kerk’:
Encounter-weekenden en midweeks, ook
voor priesters; kindermusicalgroepen,
vormende reizen voor mannen,
sacramentencatechese met hele gezinnen
en voorzichtige pogingen een parochie
geheel af te stemmen op mensen die niet
gewoon zijn naar de kerk te komen.
Waarschijnlijk hebben we in het voorjaar
van 2020 weer een Pastoraal Congres. Tot
die tijd zijn er nog enkele initiatieven
vanuit de nieuwe bewegingen specifiek
voor de doelgroep van het Pastoraal
Congres. Daarover kort wat nieuws in deze
nieuwsbrief.
IMPULSDAG VORMING EN CATECHESE
Voor pastores en mensen die zich voor
geloofsvorming en catechese inzetten is er
dinsdag 1 mei 2018 in Voorthuizen, een
impulsdag met Charles Whitehead uit

Engeland over de vormingscursus tot leven in
de Geest. Hij gaat vertellen waarom paus
Franciscus deze vorming graag ziet in elke
parochie, wat de visie achter deze vorming is
en hoe die gegeven kan worden. Deze
vorming helpt mensen om meer te gaan leven
vanuit wat God hen in doopsel en vormsel
heeft gegeven. Het is een concrete manier om
invulling te geven aan de oproep van paus
Franciscus in zijn nieuwste apostolisch
aansporing Gaudete et Exsultate, waarin hij
schrijft: ‘Laat je omvormen, laat je vernieuwen
door de Geest.’ Charles Whitehead is volgens
aartsbisschop Kevin MacDonald een van de
meest invloedrijke leken in de katholieke kerk
in de afgelopen 50 jaar. In de allereerste grote
bijeenkomst van nieuwe bewegingen samen in
Rome, in 1998, was het Charles Whitehead die
namens alle bewegingen en gemeenschappen
paus Johannes Paulus II toespraak.
Plaats: Odulfkerk, Budkestraat 26 te
Voorthuizen.
Tijd: 10.30-15.00 uur.
Kosten: 15 euro p.p.
Aanmelding verplicht via: kees@stucom.nl,
tel. 0343-578814.
Meer: http://www.kcvnet.nl/meer/vorming/aanbod/toerusting/
BASIS LEGGEN MET ALPHACURSUS

Bovengenoemde vorming tot leven in de
Geest vereist wel enige voorkennis, een
minimale basis van de eerste beginselen
van het christelijk geloof. Die basis kan
bijvoorbeeld gelegd worden door de
Alpha-cursus. Op zaterdag 14 april (11.0015.00 uur) wordt in Leiden een training
verzorgd bedoeld voor priesters, diakens,
seminaristen, verantwoordelijken voor de

www.stucom.nl/pastoraalcongres

parochie-catechese, vrijwilligers, leden
van nieuwe bewegingen etc.
Alle ins en outs van Alpha komen aan bod:
- Wat kan de Alpha-cursus voor een
parochie betekenen.
- Hoe verloopt een cursus?
- Hoe een Alpha op te zetten?
Na deze training bent u voldoende
toegerust om met Alpha van start te gaan.
Dit korte filmpje geeft een indruk van
Alpha, met reacties van deelnemers en
medewerkers aan Alpha.
Aanmelden via: info@rk-alphacentrum.nl
Meer: www.rk-alphacentrum.nl/alphacursus/4-2-2-alpha-zelf-opstarten

Meer nieuws over deze retraite verschijnt
op http://www.kcv-net.nl/kcv/agenda
RETRAITE PRIESTERS EN DIAKENS
Van 3 t/m 5 maart 2019 (tijdens carnaval)
organiseert de Focolarebeweging in
Mariënkroon te Nieuwkuijk, weer een
retraite voor priesters en diakens. Thema
en inleider(s) worden na de zomer bekend
gemaakt (www.focolare.nl). De retraite zal
net als de andere keren bestaan uit een
afwisseling van inleidingen, momenten
van stilte en gebed en uitwisseling tussen
de deelnemers.
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

RETRAITE PASTORAAL WERKENDEN
6 t/m 11 januari 2019 te Helvoirt
organiseert de Katholieke Charismatische
Vernieuwing weer een stille retraite voor
priesters, diakens, pastoraal werkers en
mensen in vergelijkbare functies. Inleider
is deze keer pater J. Touw, prior van de
benedictijner abdij in Vaals.
Een retraite, begeleid door Karel en Tiny
Pouwels, met dagelijks gezamenlijk
getijdengebed, Eucharistie, aanbidding,
veel persoonlijke verwerkingstijd, ruimte
voor charisma’s en gelegenheid voor
persoonlijke begeleidingsgesprekken.

MEER
Documenten van de gezamenlijke nieuwe
bewegingen zijn te vinden via
www.stucom.nl/bewegingen
Kees Slijkerman
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