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Als Werkgroep Pastoraal Congres van de gezamenlijke nieuwe bewegingen zetten we ons dit jaar in 
voor de conferentie Als God renoveert, 24-25 maart in Oudenbosch. In 2021 is er weer een Pastoraal 
Congres voor werkers in de pastoraal. Tussentijds hebben we nu het volgende nieuws.  

 
1. Als God renoveert 
Er zijn al meer dan 800 aanmeldingen voor de 
conferentie Als God renoveert, inclusief een 
grote groep uit Vlaanderen! We hopen velen 
van u daar te ontmoeten. Zie verder op 
https://missionaireparochie.nl  
 
2. Bezinningsdagen priesters en diakens 
De Focolarebeweging organiseert weer 
bezinningsdagen voor priesters en diakens en 
kandidaten. Enno Dijkema schrijft: 
Op 23-25 februari 2020 wordt in Mariënkroon 
te Nieuwkuijk een retraite verzorgd met het 
thema: ‘De mensgeworden liefde in ons 
midden’. De retraite biedt inleidingen, 
overwegingen, groepsgesprekken en stilte en 
persoonlijk gebed, gezamenlijk getijdegebed 
en dagelijkse eucharistie in de abdijkapel. Het 
thema zal gaan over Jezus’ actuele 
aanwezigheid onder de zijnen. Jezus’ 
aanwezigheid brengen overal waar we zijn. 
Dat is het Kerk-zijn van de 21ste eeuw. Dat is 
Kerk-zijn binnen en buiten haar muren. 
Uitgaande van Jezus’ belofte, “Waar twee of 
drie in Mijn Naam verenigd zijn, daar ben Ik in 
hun midden” (Mt. 18,20), bezinnen we ons op 
deze ervaring die vanaf het eerste begin van 
de Focolarebeweging kenmerkend is voor 
haar spiritualiteit van gemeenschap. Met Hem 
in ons midden zijn eenheid en diversiteit geen 
onverzoenbare uitersten, maar komen 
wederzijds tot bloei. “Diversiteit bedreigt de 
eenheid van de Kerk niet. De heilige Geest 
verwekt juist een veelvoudige rijkdom aan 
gaven en bouwt tegelijkertijd eenheid op die 
nooit eenvormigheid is, maar veelvuldige 
harmonie.” (Evangelii gaudium 117). 
Tijd: van zondag 23 februari 17.00 uur tot 
dinsdag 25 februari 16.00 uur.  
Plaats: Congrescentrum Abdijhof 
Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP 
NIEUWKUIJK. Kosten: € 125,- 
Inschrijving: vóór 15 februari 2020 
via  priestersfocolare@gmail.com 

 
3. Gebed om Bevrijding 
In december 2019 is het boek Dienst van 
Bevrijding verschenen, de Nederlandse 
vertaling van een internationaal rooms-
katholiek standaardwerk over een pastoraal 
gevoelig onderwerp.  
Bisschop Gerard de Korte schrijft op de 
achterkant van het boek: "Veel tijdgenoten 
rekenen niet met de invloed van engelen of 
demonen. Beïnvloeding vanuit een geestelijke 
wereld wordt door hen gezien als een visie uit 
een premoderne tijd. Toch melden zich ook in 
onze dagen bij pastores gelovigen die zoeken 
naar bevrijding van boze machten. Dit boek 
voorziet in een theologische basis voor de 
dienst van bevrijding aan de hand van 
duidelijke pastorale richtlijnen. De wijsheid 
van de Heilige Schrift en de kerkelijke traditie 
zijn erin verwerkt. Dit boek kan ook een 
eyeopener zijn voor wie nog niet bekend is 
met de dienst van bevrijding als vorm van 
katholiek pastoraat. Christus wil mensen 
vrijmaken van gebondenheid en 
onderdrukking.” 
 
Grotere deelname van leken 
Kardinaal Kevin Farrell, prefect van het 
Dicasterie voor Leken, Familie en Leven, 
bevestigt in de proloog van dit boek dat 
effectief optreden tegen demonische 
invloeden niet voorbehouden is aan priesters, 
omdat alle gelovigen op grond van hun 
doopsel ‘tot op zekere hoogte delen in de 
goddelijke voorrechten van Christus’. Het 
boek maakt duidelijk wat gelovigen in 
bevrijdingspastoraat kunnen doen en bij welke 
relatief kleine categorie van hulpvragen 
mogelijk een priester-exorcist nodig is. 
Kardinaal Schönborn, aartsbisschop van 
Wenen, stelt in zijn tekst op de achterkant van 
het boek: "De dienst van bevrijding is een 
noodzakelijk onderdeel van evangelisatie in 
onze wereld, een bevrijdende ontmoeting met 
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Gods barmhartigheid, waar paus Franciscus 
zozeer de nadruk op legt. De gedachten en 
richtlijnen in dit boek zijn de rijpe vrucht van 
een grotere deelname van leken aan de missie 
van de Kerk."  
 
Uitgave van het Vaticaan 
Het boek Dienst van Bevrijding is een uitgave 
van CHARIS in Rome, een dienstverlening voor 
charismatische vernieuwing wereldwijd, die 
deel uitmaakt van het Dicasterie voor Leken, 
Familie en Leven. De Nederlandse vertaling 
wordt uitgegeven door de Stichting Katholieke 
Charismatische Vernieuwing, die gevestigd is 
in Helmond.  
 
Titel: Dienst van bevrijding, 150 pagina’s. Te 
bestellen via info@kcv-net.nl. 

Prijs: € 14,00. Bij vier of meer exemplaren 
betaalt u geen portokosten.  
Auteur: Leerstellige commissie CHARIS, 
eindredactie dr. Mary Healy en dr. Etienne 
Vetö.  
Meer over dit boek:  
www.kcv-net.nl/kcv/webwinkel  
 
 
Praktische aanpak pastoraat van bevrijding 
Dit boek is een theologische onderbouwing. 
Voor de praktische aanpak, zoals bijvoorbeeld 
bij Unbound wordt geleerd klik hier. 
 
 

Kees Slijkerman, 
Projectleider Pastoraal Congres 

 
 
MEER  
Materiaal van eerdere pastorale congressen: www.stucom.nl/pastoraalcongres.   
 
Facebookgroep Intermezzo Pastoraal Congres  
 
Documenten en websites van de verschillende nieuwe bewegingen: www.stucom.nl/bewegingen.  
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