UITNODIGING

11 mei 20.00 uur tot 21.15 uur in Zoom
Heeft God ons meer gerenoveerd door dit congres?
Geloofsgemeenschappen binnen parochies missionair maken via divine renovation, zoals James
Mallon beschrijft, is geen methode om bestaande vacatures opgevuld te krijgen. We mogen
geloven dat God iets nog beters met ons wil bereiken en dat dat blijvende vruchten zal
voortbrengen.
Blijvende vruchten voortbrengen
Wat in de toespraken van de beide
bisschoppen - en eigenlijk bij alle sprekers tijdens het Pastoraal Congres opviel was dat
ze onderstrepen hoe belangrijk het is dat wij
onszelf door God laten renoveren om een rol
te kunnen spelen in het renoveren van onze
parochies. We zijn in dit proces geen
toeschouwer of toezichthouder, maar leerling,
gemeenschapsmens en medewerker. Niet iets
voor bepaalde uren, maar 24/7, in het volste
vertrouwen dat God nooit teveel van ons
vraagt, maar ons juist vruchtbaar laat
functioneren zoals we bedoeld zijn.

11 mei 20.00 uur tot 21.15 uur
We hebben waarschijnlijk allemaal wel enige
goede voornemens gemaakt tijdens het
Pastoraal Congres of tijdens het zien van een
van de video’s ervan. Om die niet te laten
ondersneeuwen willen we elkaar op
dinsdagavond 11 mei ‘s avonds ontmoeten,
zoals we in Nieuwsbrief 21 al hebben
aangekondigd.
Iedereen is van harte welkom op
dinsdagavond 11 mei van 20.00 uur tot 21.15
uur, weer in Zoom. Voor een goede
voorbereiding ontvangen we graag een
melding dat u gaat deelnemen via
info@pastoraalcongres.nl. Daarna krijgt u
geen bevestiging, want hier is al de link en het
programma:

Zo kunt u deelnemen
Klik op deze link: https://us02web.zoom.us/j/85817959440?pwd=NWtXUGROVW12OG9OZENiWE9PUFBSUT09
Dan ziet u:
Voor wie niet eerder met Zoom werkte: klik
hier op de handleiding.
Programma:

19:00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten op het digitale kerkplein*

20:00 uur Welkom
20:05 uur Gebed en zang, lofprijzing met Cissy en Bas Suikerbuik, bekend van het Pastoraal Congres.
20:15 uur Highlights uit het Pastoraal congres met een extra stukje verdieping erbij: wanneer is God
leading? God niet voor de voeten lopen maar juist met Hem meewerken. Hoe zit dat bij mij?
20:40 uur Break out groups, gesprek in kleine groepen
21:15 uur Afsluiting

*Na afloop en vooraf is er gelegenheid elkaar te spreken op het WonderMe-digitale kerkplein, te bereiken door te klikken op
deze link (hulp daarbij: handleiding).

Werkgroep Pastoraal Congres,
Frank Jansons, Koos Smits pr., Annemiek Kurstjens, Jaap en Leny Klaver,
Kees Slijkerman, projectleider
info@pastoraalcongres.nl

Teksten en video's van het congres zijn te vinden via www.pastoraalcongres.nl

