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ALS GOD RENOVEERT 

In deze nieuwsbrief: 
Symposium Doof de Geest niet uit 

James Mallon komt naar Nederland 
Terugblik op het Pastoraal Congres 2018 

Retraite voor werkers in de pastoraal terugluisteren 
 

Als God geloofsgemeenschappen renoveert en 
mensen toerust om door Hem en met Hem een 
in Hem een zending te vervullen, dan zal Hij 
daarbij ongetwijfeld charisma’s schenken. 
Sinds Vaticanum II hebben de charisma’s die 
de Heilige Geest verkiest te schenken weer 
nadrukkelijk een plaats in de leer van de kerk.  
 
SYMPOSIUM DOOF DE GEEST NIET UIT 

Op vrijdag 21 juni is in Utrecht van 11:00 uur 
tot 16:15 uur het oecumenische Symposium 
Doof de Geest niet uit, genoemd naar het 
gelijknamige dialoograpport dat gaat over 
charisma’s in het leven en de zending van de 
kerk.  
Onder de sprekers zijn bisschop Van den 
Hende, voorzitter van de 
bisschoppenconferentie; prof. dr. Erik 
Borgman; Wilkin van de Kamp, 
predikant/directeur van VrijZijn en nog een 
aantal mensen met de nodige ervaring. Het 
belooft een zeer boeiende leerzame dag te 
worden waar ik u graag voor uitnodig.  
Deze dag is vooral bedoeld voor pastores, 
voorgangers en predikanten en iedereen die 
wil nadenken over charisma’s in het leven en 
de zending van de Kerk. Vaticanum II bepaalt 
dat over de authenticiteit en het ordelijk 
gebruik van charisma’s de herders moeten 
oordelen. Laten zij dus zeker de kans grijpen 
deze extra scholing te ontvangen. Kosten: € 
25, inclusief lunch. Aanmelden en betalen via 

www.missienederland.nl/k/n1037/meeting2/
details/120/symposium-doof-de-geest-niet-uit  
Daar vindt u ook meer informatie. 
 
BOEK JAMES MALLON 
Het boek Als God renoveert, geschreven door 
de Canadese priester James Mallon, duikt op 
in allerlei gesprekken en bezinning. 
 
Na het vorige Pastoraal Congres hebben we in 
november als organiserende werkgroep eerst 
eens een netwerkbijeenkomst gehouden met 
de mensen die in de verschillende bisdommen 
zijn aangesteld voor de vorming en toerusting 
van medewerkers in de pastoraal. Ook daar 
kwam de suggestie al naar voren James 
Mallon uit te nodigen als spreker. 
Hij krijgt vanuit de hele wereld elke week wel 
drie uitnodigingen per week, maar heeft dan 
toch een uitnodiging van het Bisdom Breda 
aangenomen. James Mallon komt maart 2020 
naar bisdom Breda voor een conferentie die 
nadrukkelijk openstaat voor het hele 
Nederlandse taalgebied. Zeer waarschijnlijk is 
die conferentie 24 en 25 maart 2020. 
Als Werkgroep Pastoraal Congres werken we 
er graag aan mee deze conferentie zo 
vruchtbaar mogelijk te laten zijn. We zullen 
daarom geen Pastoraal Congres organiseren in 
het voorjaar van 2020. We nodigen u allen van 
harte uit om deel te nemen aan het aan de 
conferentie met Mallon. 
 
Nu al met Als God renoveert 
Die conferentie is natuurlijk maar een 
katalysator in een cruciaal vernieuwingsproces 
dat onze kerk moet doormaken. Van 
onderhoud naar bloei, staat in de ondertitel 
van Als God renoveert. 
 

http://www.missienederland.nl/k/n1037/meeting2/details/120/symposium-doof-de-geest-niet-uit
http://www.missienederland.nl/k/n1037/meeting2/details/120/symposium-doof-de-geest-niet-uit


 

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

De vier cursusmiddagen van Catholic School of 
Theology in Utrecht over waren al snel 
volgeboekt en zullen herhaald worden. 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/
agenda/show/event-expertmeeting-
parochievernieuwing-als-god-renoveert/ 
Doelgroep: pastorale beroepskrachten en 
bestuurders en catecheten die 
verantwoordelijk zijn voor 
parochievernieuwing als zij samen met de 
pastorale beroepskracht aan de cursus 
deelnemen. 
 
James Mallon in oktober te Fulda 
Een mogelijkheid is ook om van 7 tot 9 
oktober 2019 al een conferentie met James 
Mallon mee te maken in het Duitse Fulda, 
bijvoorbeeld met een klein groepje 
parochianen dat vervolgens een veel grotere 
groep parochianen warm kan maken om in 
maart naar de conferentie in Nederland te 
komen. Alle info staat op  
https://www.cvents.eu/nl/divine-renovation-
konferenz-fulda-07102019/ 
 
Bonifatius komt naar Utrecht 719 
Deze conferentie in Fulda laat zich ook goed 
combineren met een Bonifatiusbedevaart: dit 
jaar is het precies 1275 jaar geleden dat 
Bonifatius een klooster liet bouwen midden in 
een stuk bos dat hij als aartsbisschop van 
Mainz gekregen had. Dat klooster was het 
begin van de latere stad Fulda, waar Bonifatius 
ligt begraven. Viert Fulda dit jaar haar 1275-
jarig bestaan, in Nederland mogen we dit jaar 
vieren dat Bonifatius 1300 jaar geleden van 
paus Gregorius II de naam Bonifatius kreeg en 
zich in Utrecht kwam vestigen om van daaruit 
in onze streken het evangelie te verkondigen.  
De conferentie in Fulda laat zich dus goed 
combineren met een Bonifatiusbedevaart 
naar zijn graf. 
 
TERUGBLIK OP PASTORAAL CONGRES 2018 
Pastoor Henk Niesten, schreef een dag na 
afloop van het vorige congres het volgende 
verslag dat we nog niet eerder publiceerde: 
 
Een congres over “God, brandpunt in ons 
leven”. Focus is een ander woord voor 
brandpunt. Wat is je focus?, hoor je wel eens 
zeggen. Er zijn veel mogelijkheden om op 

gefocust te zijn: werk, gezin, huis, hobby, 
sport en last but not least gezondheid.  Dat 
heeft ons aller aandacht en daar gaan heel 
veel gesprekken over, met name als er sprake 
is van ziekte.  
Mgr. Liesen leidde het onderwerp in en 
draaide het om, om even op subtiele wijze te 
laten zien dat wij als mens focus zijn van God. 
Dat God gefocust is op de mens en dat die in 
het brandpunt staat van zijn leven en liefde. 
Dat was een goede eye-opener die werd 
onderbouwd met een mooi doorleefde 
bijbelexegese. Die opening op de 
zondagavond was raak en heeft ons allen 
getroffen met dank aan Mgr. Liesen. Het 
maakte de harten open om te luisteren naar 
de bijdragen op de maandag, waarin het 
thema werd uiteengezet aan de hand van 
getuigenissen hoe we dat samen kunnen 
beleven en hoe we door anderen daarin 
kunnen worden geïnspireerd. 
 
Trouw aan je eerdere afspraak  
Vader Pierik van de Foyer de Charité in Thorn 
vertelde over de gemeenschap en over het 
engagement dat de leden doen om samen te 
leven en ruimte te bieden aan gasten die aan 
een retraite meedoen. Hoe je aan elkaar 
geblutst wordt en toch vanuit het engagement 
steeds weer dag in dag uit verder gaat, want je 
hebt je aan de gemeenschap gebonden, ook 
als celibatair. ‘En als je nou eens verliefd 
wordt’, vroeg een deelnemer. Dan geef je 
voorrang aan je eerste liefde, vertelde vader 
Pierik heel nuchter met het nodige gevoel 
voor humor. Ik kan als priester ook verliefd 
worden, maar ik heb een eerdere afspraak die 
voorrang krijgt. 
 
Affectieve en seksualiteit 
Indrukwekkend was ook het getuigenis van 
franciscaan Bob van Laer, die samen met het 
echtpaar Leny en Jaap Klaver, vertelde over de 
verdieping in affectiviteit en tederheid die zij 
door de methode van Marriage Encounter 
hadden geleerd. Ik, als priester-pater, zei Bob 
van Laer, heb door het contact met echtparen 
geleerd hoe om te gaan met tederheid, 
affectiviteit en seksualiteit. Dat laatste was 
van jongs af aan een taboe en daar werd nooit 
over gesproken met als gevolg dat ik wel een 
geconsacreerde koelkast of diepvries leek en 
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vrees had om tederheid en affectiviteit te 
tonen.  
 
Mannengroep KingsMen 
Bijzonder vond ik ook het getuigenis van Peter 
van Hoof over KingsMen, een mannengroep 
die initiatieven ontplooit om mannen van de 
luie bank af te halen en niet langer te zappen 
op de tv maar eens de rugzak op te doen en 
een fikse bergwandeling te maken. 
Ondertussen wordt er gedeeld over het 
geloof, er wordt gebeden bij de maaltijden en 
er wordt gedeeld over de problemen in gezin, 
het werk en andere zaken. Er wordt overnacht 
in een klooster hoog op een Pyreneeëntop van 
waaruit nog eens een 5-urige bergwandeling 
wordt gemaakt, waarin de man door de 
inspanning vanzelf fysiek zwak wordt en er 
ruimte is voor het onderwerp geestelijk en 
gelovig leven.  
 
Gemeenschapsopbouw door het geloof 
In de diverse ontmoetingen en in het 
onderling gesprek tijdens de koffie en de 
maaltijden kwam steeds weer de 
gemeenschapsopbouw door het geloof ter 
sprake. De behoefte is om elkaar te leren 
kennen en elkaars geloof te delen. Ik merk dat 
ook weer in de Alpha-cursus die ik nu weer 
leidt en waarin we steeds met meer dan dertig 
mensen het geloof delen en elkaar daarin 
opbouwen. 
 
Nieuwe initiatieven 
Het geloof leeft dus nog steeds en er zijn altijd 
weer nieuwe initiatieven om het aan anderen 

door te geven. Dat willen we ook bij 
Talitakumi. Jezus leeft en geneest ook vandaag 
nog. Amen. Zo zij het. 
 
Pastoor Henk Jozef Niesten 
maart 2018 
 
 
RETRAITE INLEIDINGEN PATERTOUW ONLINE  
6 t/m 11 januari 2019 te Helvoirt organiseerde 
de Katholieke Charismatische Vernieuwing 
weer een stille retraite voor priesters, diakens, 
pastoraal werkers en mensen in vergelijkbare 
functies. De inleidingen die pater J. Touw toen 
gaf over Johannes 1 waren zeer inspirerend en 
zijn nu online te horen www.kcv-
net.nl/meer/a/audio/pater-touw-over-
johannes-1. Ook wat teksten die hij 
beschikbaar stelde zijn daar te downloaden. 
 
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  
 
 
MEER  
Documenten en websites van de verschillende 
nieuwe bewegingen zijn te vinden via 
www.stucom.nl/bewegingen.  
 

Kees Slijkerman 
#

 
 
 

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