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Teksten en video’s van het voorbije congres Als God ONS renoveert zijn nu beschikbaar als
inspiratieprogramma. Op 11 mei is er een follow-upavond.
PERMANENT INSPIRATIEPROGRAMMA
De video’s en teksten vormen samen een
pastorale school, een online toerusting waar
hopelijk nog velen gebruik van gaan maken.
Hoe medewerker of leidinggevende zijn?
”Het komt erop aan volmaakt te zijn in de
liefde,” zegt emeritus hulpbisschop Jan van
Burgsteden sss in zijn overweging bij de
voetwassing. “En alle andere vormen van
volmaaktheid komen dan wel.” Video Tekst
En in zijn tweede korte video, over de
talenten: “Uit liefde schept God, onze
Schepper, ieder mens met talenten, gaven, die
bij hem passen. Deze gaven zijn zorgvuldig
door God gekozen om zijn plan van liefde, een
wereldmozaïek, te verwezenlijken.”
Video Tekst
Trouwe dienaar
“Als je geen controle hebt over je eigen leven,
kun je je leven ook niet in handen van God
leggen,” zegt Frank Jansons van Alpha
Nederland. In zeven stappen helpt hij nog
vruchtbaarder te worden als trouwe dienaar
in Gods Koninkrijk. Video Tekst
Tegenslagen als springplank
We kunnen ook in de Kerk van vandaag het
niet succesvolle, het niet bloeiende zien. Ook
de huidige crisis heeft Jezus in liefde
aangenomen en Hij vraagt ons: “Ontmoet mij
hier! Heb mij lief in dit niet bloeiende, niet
succesvolle. Ik zal met jullie dan de
vernieuwing in gang zetten!” Dat zegt Enno
Dijkema in zijn inleiding en hij geeft er een
persoonlijk getuigenis bij. Video Tekst
Controle uit handen
“Hoe gaat de turbo aan bij de eerste
leerlingen?,” vraagt Kees Slijkerman in zijn
bespreking van Handelingen 1. De drie sleutels
die fr. James Mallon noemt om van
onderhoud naar missie te gaan, blijken volop
in dit hoofdstuk aanwezig. En ook de

synodaliteit van de Kerk. “De leerlingen
hebben een grondige Bijbelkennis, ze hebben
ervaren dat Jezus is verrezen en moeten
wachten om gedoopt te worden met de
Heilige Geest. Die ontvangen ze door overgave
aan de HEER, door de controle uit handen te
geven en bereid te zijn te spreken wat de
Geest hen ingeeft.” Video Tekst
Zelf missionair worden
Arnoud Drop spreekt aan de hand van de
genezing van de tien melaatsen, die op een
woord van Jezus in geloof op weg gaan. Hij
vertelt ook hoe hij zelf missionair werd en
geeft eyeopeners en praktische tips, ook in
antwoord op de vragen die hem gesteld
werden over wat er mogelijk is in
parochieverband. Video
Wat heb je nodig om een begin te maken?
Bisschop Jan Liesen van het bisdom Breda, die
doelbewust het missionair worden van
parochies stimuleert, zegt dat er in zijn bisdom
iets begint te broeien, maar dat het echt van
start gaan nog niet zo eenvoudig is. “Wat heb
je nu nodig om dat begin te maken en te
volharden?” Dat bespreekt hij aan de hand
van het evangelie van Johannes. “De parochie
begint te veranderen als het leerling-zijn-vanJezus mij verandert.” Video
HEEFT GOD ONS GERENOVEERD?
Alle video’s van het Pastoraal Congres Als God
ONS renoveert staan nu online en ook de al
beschikbare teksten. Er zit een bepaalde
opbouw in en de opgang van Pasen naar
Pinksteren zit er goed in.
Gebruikt u het voor uzelf of als
inspiratieprogramma voor parochianen en
leidinggevenden die meer missionair willen
worden.
De persoonlijke ontmoetingen online tijdens
het congres waren vaak bijzonder en willen
we voortzetten. Graag bieden we een vervolg
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op dinsdagavond 11 mei van 20.00 uur tot
21.30 uur, weer in Zoom. Met opnieuw zang
en muziek door Bas en Cissy Suikerbuik vanuit
Rosmalen. Dit interactieve programma kan
helpen om de ingeslagen weg voort te zetten.
Sommige deelnemers hebben echt belangrijke
voornemens gemaakt. Laat ze niet
ondersneeuwen. Heeft God ons meer
gerenoveerd door dit congres?
Ook mensen die niet aan het congres hebben
kunnen deelnemen zijn welkom.
Meer informatie in een volgende nieuwsbrief.
Aanmelden kan al door een e-mail te sturen
naar info@pastoraalcongres.nl met als
onderwerp ‘11 mei’.
Permanente online ontmoetingsruimte
‘Kerkplein www.pastoraalcongres.nl’
Graag moedigen wij u aan om gebruik te
maken van de permanente online
ontmoetingsruimte die we voor u hebben
ingericht en die tot het einde van dit jaar
gratis beschikbaar is:
Wonder Me online ontmoetingsruimte
(handleiding daarbij).
Meestal is er niemand op dit kerkplein
aanwezig als dat niet van tevoren onderling is
afgesproken. Op 11 mei kunt u daar zeker
tussen 19.00 uur en 20.00 uur al iemand
aantreffen, voorafgaand aan het programma.
Andere Beschikbare BESTANDEN
Achtergrondinformatie en mededelingen,
Het programma van het afgelopen congres,
Videokanaal,
Facebookpagina,
Contactgegevens Pastoraal Congres
Alle edities van Nieuwsbrief Pastoraal Congres

FINANCIËN
Hartelijk dank aan de 48 mensen die al een
financiële bijdrage hebben overgemaakt. De
belangrijkste onkosten kunnen we ermee
betalen.
Vrijwillige bijdragen zijn nog de hele maand
april welkom op ons bankrekeningnummer
NL72 RABO 0129 2374 85 t.n.v. C.T. Schrama,
Rijssen.
Afscheid
Om gezondheidsredenen moeten we in de
loop van het jaar afscheid nemen van onze
penningmeester Kees Schrama.
Ook onze voorzitter, Enno Dijkema, moet ons
verlaten. Hij verhuist naar Italië. Na 12 jaar als
medeverantwoordelijke van Focolare in
Nederland is hij door de internationale
vergadering in februari gekozen tot raadslid
van het centrale bestuur van Focolare in
Rome. Hij is daarnaast ook benoemd tot
verantwoordelijke van het internationaal
centrum voor oecumene van Focolare.
We zijn hem dankbaar voor de vele jaren
trouwe dienst in onze werkgroep.
Een hele gezegende Paastijd toegewenst,
Namens de Werkgroep Pastoraal Congres,
Kees Slijkerman,
projectleider Werkgroep Pastoraal Congres
info@pastoraalcongres.nl
tel. 0343-576946

Archief
Alle bestanden zijn ook terug te vinden op
deze pagina in het archief van de digitale KCVbibliotheek op:
www.kcv-net.nl/meer/a/archief/pc
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Aanmelding of afmelding voor deze
nieuwsbrief:
Stuur een mailtje naar
info@pastoraalcongres.nl

