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ALS GOD RENOVEERT WORDEN WIJ MISSIONAIR 

In deze nieuwsbrief: 
Een brief van bisschop Liesen van Breda (bijlage bij deze nieuwsbrief) 
Startbijeenkomsten september-oktober in Utrecht en Breda in verband met conferentie James Mallon  
Teksten en geluidsopnames Symposium Doof de Geest niet uit 

 
Voorbereiding CONFERENTIE 
ALS GOD RENOVEERT 
 
Zoals aangekondigd organiseren we in 2020 
geen eigen Pastoraal Congres maar 
ondersteunen we het hele proces dat op gang 
komt met het boek Als God renoveert en de 
conferentie daarover in maart 2020. 
Op de nieuwe website over deze 
veelbelovende conferentie staat: 
 
Gelooft u dat het mogelijk is? Een missionaire 
parochie in deze tijd? 
Een conferentie die u wilt inspireren en 
ondersteunen bij het vormgeven van een 
missionaire parochie! Hoofdspreker is de 
Canadese priester father James Mallon. In 
2014 schreef hij het boek 'Divine Renovation' 
dat in 2019 in Nederlandse vertaling is 
uitgebracht onder de titel 'Als God renoveert'. 
Hierin schrijft hij op eerlijke en humoristische 
wijze over hoe hij met zijn team een weg is 
gegaan van onderhoud naar bloei. Dit boek is 
het uitgangspunt voor deze unieke 
conferentie in Nederland.  
Alle info staat op 
https://missionaireparochie.nl/ 
 
Uitnodiging bisschop Liesen 
Bij deze nieuwsbrief treft u ook een brief van 
bisschop Liesen van Breda. Op verzoek van de 
organisatie sturen wij deze uitnodiging graag 
aan u door. Hij nodigt ons uit om een 
startbijeenkomst/voorbereiding voor 
bovengenoemde conferentie bij te wonen op 
donderdagmiddag 26 2019 in Breda of op 
donderdagmiddag 3 oktober 2019 in Utrecht. 
Informatie hierover staat ook op 
https://missionaireparochie.nl/ 

Verslag SYMPOSIUM  
DOOF DE GEEST NIET UIT 
 
Teksten en geluidsopnames zijn heden 
beschikbaar van het oecumenische 
symposium Doof de Geest niet uit, dat 
plaatsvond op vrijdag 21 juni 2019 is in 
Utrecht. Het ging over charisma’s in het leven 
en de zending van de kerk.  
Op de website https://www.kcv-
net.nl/meer/charisma-s/charismas-
belicht/doof-de-geest-niet-uit/symposium-21-
juni-2019/  
kunt u aanklikken en horen de lezingen van: 
 Erik Borgman (28 minuten),  
Miranda Klaver (21 minuten),  
Wilkin van de Kamp (20 minuten),  
een korte terugblik op de workshops over 
profetie, genezing en onderscheiding (7 
minuten) 
en tenslotte de oogst van deze dag verwoord 
door Machiel Jonker en bisschop Van den 
Hende en hun gebedsafsluiting (samen 25 
minuten). 
 
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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