Versie 20210309 Klik op ‘Deze pagina opnieuw laden’,
om zeker te zijn van de laatste versie.

Programma Pastoraal Congres versie 10 maart

Als God ons renoveert 11-13 maart 2021
Online interactief via Zoom en WonderMe.

Voor alle betrokken parochianen, vrijwilligers, bisschoppen, priesters, diakens, pastoraal
werkers, catechisten, pastoraal assistenten in Nederland en Vlaanderen. Voor parochies en
parochianen die meer missionair willen worden, meer vruchtbaar voor Gods Koninkrijk.
IN HET KORT
Do av
19:30 Introductie
19:40 Kennismaking in kleine groepen
19:55 Gebed en zang
20:00 Mgr. Van Burgsteden + chat
20:45 Completen uit het getijdenboek
21:00 WonderMe ontmoetingsruimte
Vr mo
9:00 Mgr. Van Burgsteden
9:08 Muziek en zang
9:15 Interactief met Frank Jansons
10:15 Korte pauze
10:30 Vervolg met Frank Jansons
11:30 Slotlied
11:35 WonderMe ontmoetingsruimte
Vr mi
16:30 Annemiek Kurstjens en Enno Dijkema
17:30 Kleine groepen
18:00 WonderMe ontmoetingsruimte
20:00 Zang Shirley S. Zichem
20:05 uur Kees Slijkerman + chat
20:40 Kleine groepen
21:15 Completen uit het getijdenboek
21:30 WonderMe ontmoetingsruimte
Za mo
10:00 Zang en gebed
10:30 Arnoud Drop + chat
11:00 Vraaggesprek met Arnoud
11:30 Kleine groepen
11:45 Middaggebed uit getijdenboek
11:50 WonderMe ontmoetingsruimte
Za mi
13:30 Mgr. Liesen + chat
14:15 Vraaggesprek met mgr. Liesen
14:30 Kleine groepen of pauze
15:00 Eucharistieviering
15:40 Einde programma
15:50 WonderMe ontmoetingsruimte
Deelnemers kunnen tijdens het programma in
de chat reageren.

Klik hier voor de pdf waarop steeds
mededelingen en achtergrondinformatie
worden toegevoegd.
Hoe je via Zoom deelneemt
Donderdagavond
19:30 uur Mgr. Jan van Burgsteden sss,
referent namens de bisschoppenconferentie:
Het gaat om wat de Heer van onszelf
verwacht, onze bereidheid te dienen in alle
omstandigheden en onze ontvankelijkheid
voor de Heilige Geest. Jezus leert ons een
basishouding van dienaarschap in elke
situatie, ook bij leiderschap. Hij daagt ons niet
uit perfecte managers te worden, maar
volmaakt in de liefde te zijn.
Vrijdagmorgen
9:00 uur Korte Bijbelmeditatie door
mgr. Van Burgsteden,
aansluitend een interactief programma onder
leiding van Frank Jansons, katholiek
medewerker van Alpha Nederland, over
eigenschappen van Jezus die je nodig hebt om
effectief je roeping te kunnen volbrengen.
Vrijdagmiddag
16:30 uur Annemiek Kurstjens en Enno
Dijkema, van de Focolarebeweging:
Hoe Jezus Zelf in dienaarschap tot het uiterste
is gegaan. Hoe kunnen tegenstand en
problemen een springplank zijn voor nieuw
inzicht en nieuw leven als we het kruis niet
ontlopen? Over omgaan met pijn, zoals ook
James Mallon erover schrijft.
Vrijdagavond
20:00 uur Kees Slijkerman van de
katholieke charismatische vernieuwing
Wat gebeurt er in Handelingen 1 om de
uitstorting van de Heilige Geest mogelijk te
maken? Wat leren weer uit voor de drie
sleutels die James Mallon aanreikt om
missionair te worden: heilige Geest,
leiderschap en evangelisatie?
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Zaterdag 13 maart
Kijk in de spiegel en word missionair
10:00 uur gebed en zang vanuit Rosmalen.
Daarna spreekt Arnoud Drop, directeur van
Alpha Nederland. Hij zorgt ervoor dat het
boek Als God renoveert, van fr. James Mallon
in het Nederlands verscheen. Hij heeft contact
met heel wat parochies en bisdommen. Zelf
niet rooms-katholiek zijnde houdt hij een
spiegel voor om het geloof in de HEER te
versterken en vanuit zijn brede ervaring in
allerlei kerken nieuwe mogelijkheden te laten
zien.
Zaterdagmiddag
13:30 uur Bisschop Jan Liesen van Breda. Hij
is de gastheer van de geplande conferentie
Missionaire Parochie-Als God renoveert die in
maart 2022 gaat plaatsvinden. Van hem
krijgen we een Bijbelmeditatie over - en
reflectie op de missionaire parochie vandaag.
15:00 uur Eucharistieviering met priester Koos
Smits, met actieve deelname in Zoom:
niet alleen kijken en luisteren, maar via internet
ook elkaar kunnen zien en soms ook horen.
Dagvoorzitter vrijdag en zaterdag
Anke Vos, projectmedewerker
parochievernieuwing bisdom Breda.

inmiddels heel veel ervaring opgedaan met
Zoom, YouTube en WonderMe en laat daar het
Congres van profiteren. Zo kunnen deelnemers
ook in de pauzes van het congres online
gesprekken voeren met andere deelnemers.
Wie niet weet hoe het allemaal werkt via de
computer, kan technische ondersteuning krijgen.
Aanmelding
Mail naar info@pastoraalcongres.nl, dan krijgt u
een PDF toegestuurd (vanaf 10 maart voor
aanmelders beschikbaar), waarop alle nodige
linken staan om te kunnen deelnemen.
Kosten
Deelname is gratis. Wel vragen we een vrijwillige
bijdrage over te maken naar het
bankrekeningnummer van onze werkgroep:
NL72 RABO 0129 2374 85
T.n.v.: C.T. Schrama
om de kosten te bestrijden.
Meer informatie
PDF waarop steeds mededelingen en
achtergrondinformatie worden toegevoegd.
info@pastoraalcongres.nl
www.pastoraalcongres.nl
tel. 0343-578814
De organiserende werkgroep,

Waar is dit congres?
Waar de deelnemers zijn, online met elkaar
verbonden. Dankzij corona hebben christelijke
organisaties in versneld tempo veel meer
mogelijkheden met internet ontdekt. Alpha
Nederland - in Frank Jansons vertegenwoordigd
in de Werkgroep Pastoraal Congres - heeft

Enno Dijkema, Kees Slijkerman, Jaap en Leny
Klaver, Frank Jansons, Koos Smits pr., Kees
Schrama diaken,
in overleg met mgr. J. van Burgsteden sss,
referent namens de bisschoppenconferentie.

Door de pandemie ging de conferentie Missionaire Parochie-Als God renoveert met fr. James Mallon
in 2020 niet door. Er hadden zich al duizend mensen aangemeld! We konden wel aan de slag met de
principes die hij in zijn webinar in juni aanreikte. Hij noemde drie sleutels om missionair te worden:
Heilige Geest, evangelisatie en leiderschap. Oftewel: (1) parochies veranderen als mensen
veranderen doordat ze geraakt worden door de Heilige Geest, (2) eerst evangelisatie, dan pas
verdere catechese en (3) dienend leiderschap van goede kwaliteit en vanuit een team. Op deze
principes bouwen we voort in het komende Pastoraal Congres, voorbereid vanuit de nieuwe
bewegingen en mgr. J. van Burgsteden sss, referent namens de bisschoppenconferentie.
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