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Het volgende Pastoraal Congres is van 11-13 maart 2021 in Nieuwkuijk. We kunnen daar goed de 
richtlijnen voor coronapreventie handhaven en elkaar toch ontmoeten in deze bijzondere periode 
voor de Kerkgeschiedenis. Het thema is Als God renoveert in Nederland. 
 
 
Snoeien en groeien 
We hadden allemaal gedacht inspiratie voor 
renovatie van onze geloofsgemeenschappen 
te ontvangen met duizend mensen samen 
luisterend naar James Mallon, vol verwachting 
hoe God zou renoveren. En wat er gebeurde 
hadden we nooit verwacht. 
 
“Uit deze corona crisis komen we beter of 
slechter tevoorschijn”, zei paus Franciscus op 
de vooravond van Pinksteren. Wat leren we 
ervan en hoe laten we ons veranderen? Wat is 
God aan het snoeien in zijn wijngaard omdat 
het geen vrucht draagt (Johannes 15)? En wat 
snoeit Hij opdat het meer vrucht draagt? 
 
 
Betreuren en hopen 
Als we een zekere overeenkomst zien met wat 
op de puinhopen van de verwoeste tempel en 
het verwoeste Jeruzalem geschreven werd in 
Klaagliederen, dan mogen ook wij wel uit 
Klaagliederen 3,18 - 27 de hoopvolle woorden 
in ons gebed opnemen 
 
     Ik dacht: ‘Mijn hoop op de HEER blijkt  
     vervlogen, ik leef zonder hoop.’ 
     Ik denk aan mijn nood en ellende, 
     dit vergiftigt mijn leven. 
     Ik blijf er steeds aan denken,  
     het weegt op mij als een last. 
     Ik prent het mij desondanks in –  
     dat geeft mij hoop: 
     zonder einde is de genade van de HEER,  
     onuitputtelijk is zijn medelijden. 
     Uw grote trouw is iedere ochtend weer 
     nieuw.  ‘Ik ben van de HEER’, zegt mijn hart,  
     ‘Hij blijft mijn hoop.’ 
     Goed is de HEER voor degene die hoopt,  
     voor iedereen die Hem zoekt. 
     Het is goed om in stilte op redding van de 
     HEER te wachten.  Het is goed  
     om zijn juk van jongs af te dragen. 

Een nieuwe bloei 
Voordat James Mallon in beeld kwam wees 
mgr. Van Burgsteden ons voor een komend 
congres op wat 50 jaar eerder door de jonge 
theoloog Ratzinger gezegd was over de crisis 
en toekomst van onze kerk. Een gedeelte 
daaruit is gepubliceerd onder de titel  
De Kerk zal een nieuwe bloei kennen 
(www.stucom.nl/document/0448.pdf). 
 
Verder denken en doen 
Van vorige Pastorale Congressen hebben we 
veel materiaal online gezet. Daarover en over 
het komende Pastoraal Congres kunt u lezen 
op www.pastoraalcongres.nl en in de flyer. 
Op 18 augustus 2020 gaan we in de 
Werkgroep Pastoraal Congres het programma 
verder vaststellen.  
 

Renovatiedroom insturen 
U kent intussen deze bekende boektitel 

Als God renoveert  
Hoe zou u dan spontaan deze zin aanvullen,  

Als God renoveert in Nederland,  
dan…  

Kunt u mij uw droom of inschatting mailen? 
 
 
Kees Slijkerman 
Projectleider Werkgroep Pastoraal Congres 
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