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MEDEDELINGEN EN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ PASTORAAL CONGRES 2021 
De laatst toegevoegde informatie komt steeds bovenaan en wordt zichtbaar  

via ‘pagina verversen’, oftewel deze pagina ‘opnieuw laden’ (zie boven). 
 
15. Klik hier voor een handleiding bij het installeren, oftewel voor het eerst bezoeken van het 
WonderMe-Ontmoetingsplein. 
 
14. Ons WonderMe-kerkplein blijft nog zeker tot 27 maart beschikbaar om daar mensen te 
ontmoeten. Op maandagavond 15 maart en dinsdagavond 16 maart is er in ieder geval tussen 19:00 
uur en 20:00 uur iemand aanwezig om met u te praten, maar neem je ook zelf gerust initiatief. U 
mag de link doorsturen naar mensen die u wilt uitnodigen om dit plein uit te proberen. Wellicht een 
goed idee voor uw parochie, zo’n digitaal kerkplein te maken en in te richten met themavakken. Het 
is een gratis programma! Assistentie: Lukt het niet om op het plein te komen, stuur dan een e-mail 
aan info@pastoraalcongres.nl.  
 
13. Steun ons   Om de Katholieke Kerk te kunnen blijven dienen hebben we uw financiële bijdrage 
hard nodig. We vragen u om een vrijwillige bijdrage over te maken naar bankrekeningnummer  
NL72 RABO 0129 2374 85 t.n.v. C.T. Schrama RIJSSEN. Als Werkgroep Pastoraal Congres hopen we op 
een gemiddelde bijdrage van €10,- per persoon om uit de kosten te komen. 
 
12. Voor de inleiding van Mgr. Liesen op zaterdagmiddag om 13.30 uur is het handig om een Bijbel 
bij de hand te hebben. 
 
11. Bij de inleiding van Kees Slijkerman op vrijdagavond is het handig nog eens rustig na te kunnen 
lezen deze Werkdefinitie van de doop in de Heilige Geest (Lucas 3,16; Handelingen 1, 5), zoals 
kardinaal Farrell die hanteert als hij namens paus Franciscus vraagt deze doop in de Geest - als we die 
zelf hebben ontvangen - te delen met iedereen in heel de Kerk: “een levensveranderende ervaring 
van de liefde van God de Vader, uitgestort in iemands hart door de Heilige Geest, ontvangen door 
overgave aan Jezus als Heer. Het brengt het sacramentele doopsel en vormsel tot leven, verdiept 
gemeenschap met God en met medechristenen, wakkert evangelisatie-ijver aan en rust een persoon 
toe met charisma’s voor dienstbaarheid en missie.” 

Als praktische handleiding om mensen te begeleiden naar deze doop in de Geest noemt paus 
Franciscus de wereldwijd gebruikte The New Life in Spirit seminar, een vorming tot leven in de Geest. 
Nederlands materiaal bij deze vorming is bijvoorbeeld het boekje Vorming tot Gemeenschap pater 
André Beijersbergen. Van zijn boekje word nieuw digitaal materiaal beschikbaar gemaakt voor teams 
die er mee willen werken. Info bij Kees Slijkerman. 
 
10. Hoe ver zijn we met parochievernieuwing? Kees Slijkerman interviewt Frank Jansons in het 
tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde. Pastorale bekering van de parochie: Vaticaans document. 
 
9. Tijdens dit Pastoraal Congres zorgen Frank Jansons en Anke Vos voor de presentatie en technische 
ondersteuning.

https://www.kcv-net.nl/assets/files/1-KCV/2021/WonderMe-handleiding-KS-bij-eerste-gebruik.pdf
https://www.wonder.me/r?id=d3e54026-1dd2-4b74-a871-9174b60d6221
mailto:info@pastoraalcongres.nl
https://www.kcv-net.nl/meer/vorming/aanbod/vorming-tot-leven-in-de-geest
https://www.kcv-net.nl/kcv/organisatie/wijk-bij-duurstede/contact/
https://www.kcv-net.nl/bouwen-aan-de-nieuwe-aarde/schrijvers/frank-jansons/hoe-ver-zijn-we-met-parochievernieuwing
https://www.kcv-net.nl/bouwen-aan-de-nieuwe-aarde/schrijvers/kees-slijkerman/pastorale-bekering-van-de-parochiegemeenschap
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Frank Jansons is 
relatiemanager Alpha 
Nederland voor katholieke 
parochies.  
Anke Vos werkt als 
projectmedewerker 
parochievernieuwing bij het 
Sint Franciscuscentrum van 
Bisdom Breda.

  

8. In juni 2020 gaf James Mallon in een webinar voor Nederland drie sleutels om als parochies 
missionair te worden online terug te zien en te lezen.  
 
7. Volgend jaar: Op 24 en 25 maart 2022 is de uitgestelde conferentie ‘De Missionaire Parochie - Als 
God renoveert’ op de wijze die dag mogelijk is. Evenementenlocatie – Breepark in Breda is er voor 
gereserveerd. Voor de conferentie die in 2020 vanwege corona moest worden uitgesteld, waren 
1000 aanmeldingen met een wachtlijst. De nieuwe locatie biedt meer ruimte. 

 
6. Na afloop van Pastoraal Congres 2021 zal er videomateriaal van dit congres te vinden zijn op dit 
YouTubekanaal. 

 
5. Dit is het 11e Pastoraal Congres. Het vorige was in 2018. De grote conferentie Missionaire 
Parochie-Als God renoveert, met James Mallon, zou plaatsvinden in maart 2020 en zal nu 
plaatsvinden in maart 2022. De Werkgroep Pastoraal Congres is partner in de organisatie van die 
grote conferentie en dit Pastoraal Congres Als God ons renoveert is onderdeel van het proces dat in 
Nederland en Vlaanderen op gang is gekomen met het boek Als God renoveert.  
 
4. HOE-VIA-ZOOM-MEEDOEN, is een hulpdocument voor wie nog niet handig is met Zoom en 
WonderMe. En let op: Uw apparaat kan niet gelijktijdig Zoom en WonderMe zichtbaar maken, dus 
moet u de ene afsluiten voordat u de andere kunt openen.  

 
3. Muziek en zang worden tijdens dit congres vooral verzorgd vanuit Rosmalen door de familie 
Suijkerbuijk. Cissy Suijkerbuijk was al een van de voortrekkers in de groep die vanuit verschillende 
stromingen en bewegingen zang en muziek voorbereidde voor de conferentie Missionaire Parochie-
Als God renoveert met James Mallon in 2020, de conferentie die moest worden uitgesteld naar 2022.  
Ze zijn actief lid van Gemeenschap Emmanuel (www.emmanuelnederland.nl) en van KISI - God’s 
Singing kids (www.kisi.nl). 
Zij werken aan vernieuwing van zang en muziek in de liturgie, zodat deze nog beter aansluit bij 
nieuwe bezoekers die niet vertrouwd zijn met de liturgie en bij jonge generaties. Daartoe zijn ze 
bezig zijn de Stichting UPrayse (Facebookpagina) op te richten.  
Bas Suijkerbuijk heeft gewerkt bij de Nationale Raad voor Liturgie en werkt nu voor de afdeling 
liturgie, zang en muziek van de internationale Gemeenschap Emmanuel. 
Hun dochter Lotte is actief met de band Rescued. Zie hier de eerste keer de Mis met de band 
Rescues, 7 februari 2021 in de Lucaskerk te ‘s-Hertogenbosch, met Lotte Suijkerbuijk achter de piano.  

https://alphanederland.org/
https://alphanederland.org/
https://sintfranciscuscentrum.nl/projecten/parochievernieuwing
https://sintfranciscuscentrum.nl/projecten/parochievernieuwing
https://www.stucom.nl/pub/0345/0345-2.pdf
https://missionaireparochie.nl/conferentie-%E2%80%98de-missionaire-parochie%E2%80%99-op-24-25-maart-2022-breepark-breda
https://missionaireparochie.nl/conferentie-%E2%80%98de-missionaire-parochie%E2%80%99-op-24-25-maart-2022-breepark-breda
https://www.youtube.com/channel/UC3f4sIfGkgbQcVH4fVFDsMw
https://www.youtube.com/channel/UC3f4sIfGkgbQcVH4fVFDsMw
https://www.kcv-net.nl/assets/files/1-KCV/2021/HOE-VIA-ZOOM-MEEDOEN.pdf
https://missionaireparochie.nl/
https://missionaireparochie.nl/
http://www.emmanuelnederland.nl/
http://www.kisi.nl/
https://www.facebook.com/UPrayseNOW/
https://youtu.be/0CGLA8CnMiQ
https://youtu.be/0CGLA8CnMiQ
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De band Rescues Lucaskerk ‘s-Hertogenbosch 7 februari 2021 
 
2. Muziek en zang vrijdagavond 
Shirley S. Zichem in Den Haag zingt vrijdagavond om 20.00 uur Come Holy Spirit, een lied waarvan 
tekst en muziek hier zijn te vinden.  
Shirley is ook online te horen via met een door haar zelfgemaakt lied.  
 
1. Gebed 
Willen we dat God ons en onze parochies renoveert, liefdevoller en meer missionair maakt, dan moet 
daarvoor ook echt met verwachting gebeden worden tot God. Tijdens dit Pastoraal Congres zal er 
ook door een aantal mensen intensief gebeden worden voor de deelnemers. Wij stellen u voor om 
voorafgaand aan dit congres ook zelf voor de vruchtbaarheid van dit congres te bidden. 
 
 

https://stucom.nl/pub/0113/0113.htm
https://www.kcv-net.nl/meer/a/audio/jesus-i-want-to-know-you-more

