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Van het zeer succesvol verlopen online Pastoraal Congres is hier het eerste materiaal dat beschikbaar
is. Daarmee kunt u veel van het congres vanaf het begin (her) beleven. En er uw voordeel mee doen.
Video’s en een permanent online kerkplein!
Deze video’s staan al online:

Het congres begon met een meditatie van 7
minuten door mgr. Van Burgsteden over de
voetwassing, over de basishouding die Jezus
ons aanleert om leiding te geven en
dienstbaar te zijn. De verrassende aanvullende
tekst die hij daarna nog uitsprak en zijn
antwoord op vragen hebben zijn niet
opgenomen. Hij levert nog een uitgeschreven
tekst.
De volgende dag begon met een korte
Bijbelmeditatie van 3 minuten door mgr. Van
Burgsteden over het inzetten van je talenten.
Frank Jansons gaat daarop door met zijn
interactieve onderricht

over zeven eigenschappen die Jezus ons
aanleert om leiding te geven aan je eigen
leven en vruchtbaar te zijn voor Gods
Koninkrijk. De PowerPoint die hij daarbij
toonde, kregen alle aanmelders al per e-mail,
op de video kunt u (bijvoorbeeld met een
groepje) de zeven stappen een voor een
bekijken, bespreken, in praktijk te brengen en
dan de volgende stap zetten.
Hoe je omgaat met tegenslagen bij al je goede
bedoelingen, daarover gaf Enno Dijkema een
getuigenis dat op deze video van 18 minuten
te zien is. Zijn uitgeschreven tekst komt ook
nog beschikbaar.
Over de lezingen die daarna nog kwamen
krijgt u nog bericht, maar die van Arnoud Drop
over missionair worden is ook al op ons
videokanaal te vinden. Ook daarvan maakt
iemand een uitgeschreven tekst.
DIGITALE KERKPLEIN VOOR ONBEPAALDE TIJD
TOEGANKELIJK
Onze digitale ontmoetingsruimte, het
WonderMe-kerkplein, waar we tijdens het
congres kennis mee maakte en ongekende
mogelijkheden biedt, zal voor onbepaalde tijd
gratis toegankelijk zijn voor iedereen.
Voor informeel contact met mensen die u daar
toevallig treft of georganiseerd tegenkomt.
Bijvoorbeeld om zondag naar de dienst op dit
digitale kerkplein met parochianen te spreken.
U kunt er spontaan groepjes vormen, maar
ook een besloten vergadering gehouden (als
groepje kun je op het slotje klikken, zodat
niemand zomaar binnen kan komen). Klik op
Kerkplein Pastoraal Congres (waarbij is deze
handleiding voor wie het niet eerder bezocht).
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