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Nieuwsbrief Pastoraal Congres nr. 23 - 13 februari 2023 
 
Als Werkgroep Pastoraal Congres van de het Overleg Nieuwe Bewegingen in de katholieke Kerk 
zullen we met een informatiestand aanwezig zijn op 25 maart 2023 in Veenendaal bij de mini-
conferentie Missionaire Parochie. Graag ondersteunen we ook deze conferentie, zoals we dat 
deden bij de grote conferentie in maart 2022 in Breda met James Mallon. 
En KISI – God’s singing kids kan met de musical naar uw parochie komen. 
 
We hopen velen van u in Veenendaal te 
ontmoeten en horen ook graag hoe we als 
kerkelijke bewegingen en nieuwe 
gemeenschappen u in uw pastorale werk nog 
meer van dienst kunnen zijn.  
Die conferentie wordt georganiseerd door een 
aantal organisaties, die met elkaar 
samenwerken om parochies te stimuleren en 
te ondersteunen om meer missionair te 
worden. Veel medewerkers van die 
organisaties maken dankbaar gebruik van wat 
ze in een van de nieuwe bewegingen hebben 
geleerd. In het Overleg Nieuwe Bewegingen 
hebben we besloten om ook dit jaar geen 
eigen Pastoraal Congres te organiseren, maar 
mee te werken aan de conferentie in 
Veenendaal.  
 
Het persbericht over deze conferentie: 
 

MINI-CONFERENTIE 
MISSIONAIRE PAROCHIE 

Sprekers bekend, aanmelding geopend! 
 
Op 25 maart 2023 wordt in Veenendaal de 
mini-conferentie Missionaire Parochie 
gehouden, met als thema “Hier ben ik”. 
Precies een jaar na de succesvolle 
gelijknamige conferentie in Breda is er 
opnieuw een gelegenheid om bijeen te komen 
voor een dag van inspiratie en ontmoeting. 
Van harte uitgenodigd is iedereen die verlangt 
de weg naar een missionaire parochie in te 
slaan, op die weg verder te gaan, of die 
simpelweg nieuwsgierig is naar het 
gedachtegoed van de missionaire parochie. De 
aanmelding is inmiddels geopend!  
 
Duizend deelnemers in Breda 
In maart 2022 organiseerden vijf organisaties 
(Alpha Nederland, Bisdom Breda, Centrum 

voor Parochiespiritualiteit, Katholiek Alpha 
Centrum en xpand Nederland) de eerste 
landelijke conferentie Missionaire Parochie. 
Met circa duizend bezoekers had dit 
evenement een omvang die de afgelopen 
jaren in katholieke kringen ongekend is. 
Hieruit spreekt dat het onderwerp leeft.  
 
Vervolgondersteuning 
De vijf organisaties, inmiddels formeel 
samenwerkend in het Ecosysteem Missionaire 
Parochie, willen deze dag daarom een vervolg 
geven in een mini-conferentie, bedoeld om te 
inspireren maar ook om (werk)groepen uit 
parochies concrete handvatten aan te reiken.  
 
Sprekers  
De eerste hoofdspreker is Hannah Vaughan-
Spruce, verantwoordelijke voor Divine 
Renovation in het Verenigd Koninkrijk. Zij zal 
spreken over het thema van de dag “Hier ben 
ik” en vanuit haar ervaringen dieper ingaan op 
de drie sleutels voor parochievernieuwing. In 
het middagprogramma zal Paul Donders, 
consultant en directeur van xpand Nederland, 
spreken over de basisprincipes van goed en 
gezond leiderschap, zoals die van toepassing 
zijn op de parochie en iedereen die zich 
daarvoor wil inzetten. Deze sessie zal 
interactief zijn en concrete handvatten bieden 
voor de praktijk. Naast de inleiding door Paul 
Donders zullen er enkele seminars worden 
aangeboden, o.a. met een introductie van het 
gedachtegoed van de missionaire parochie 
voor mensen die hier nog niet bekend mee 
zijn.  
 
 
Kom samen!  
Bouwen aan een missionaire parochie kan 
niemand alleen. De organisatie moedigt 
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mensen daarom aan bij voorkeur in groepen 
te komen, met medeparochianen, om op deze 
manier het hoogst mogelijke rendement uit de 
dag te kunnen halen. Om dit aan te moedigen 
ontvangen groepen ieder vijfde ticket gratis. 
Informatie en aanmelding  
 
Aanmelding  
Tickets kosten € 25 voor jongeren tot 30 jaar, 
€ 30 voor 30+.  

Aanmelden kan via de website: 
www.missionaireparochie.nl. Op deze website 
is bovendien meer informatie te vinden over 
het programma, de sprekers en praktische 
zaken rondom het verloop van de dag. 
 
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tot zover het persbericht 
  
 

Nieuwtjes uit de nieuwe bewegingen in 
verband met missionair kerkzijn 

 
-Voor wie nog niet geabonneerd is op Bouwen 
aan de Nieuwe Aarde is in Veenendaal een 
present exemplaar van het komende nummer 
verkrijgbaar, een themanummer MISSIONAIR 
KERKZIJN. 
Emeritus pastoor Henk Niesten, een trouwe 
deelnemer aan de pastorale congressen, 
beschreef zijn ervaringen met de Alpha-cursus 
in een artikel dat nu hier online staat 
 
- KISI – God’s singing kids hebben een nieuwe 
musical: Emmaus – De Familiemusical, die te 
zien op is 5 maart in Oosterhout, 2 april in 
Venray, 22 april in Berkel-Enschot, 23 april in 
Deventer en daarna wellicht in uw eigen 
parochie/regio, als ze daar worden 
uitgenodigd. De musical gaat over Kleopas en 
Maria, die zwaar teleurgesteld teruglopen 
naar hun dorpje, Emmaüs. Maar onderweg… 
Een jonge cast en crew van tachtig personen 
brengen dit Bijbelverhaal in een musical tot 
leven. Geschikt voor alle leeftijden vanaf 4 
jaar. Info: www.emmaus-musical.nl  

 
Video’s en teksten Pastoraal Congres 
Van het laatst gehouden Pastoraal Congres Als 
God ons renoveert, dat online plaatsvond, zijn 
de video’s te vinden op dit YouTubekanaal, en 
de beschikbare teksten op deze archiefpagina.  
Opvallend was ook hoe persoonlijk de 
gesprekken konden worden, alsof je bij elkaar 
aan tafel zat, terwijl ieder thuis achter zijn 
beeldscherm deelnam. 
Bij de evaluatie van dat congres sprong eruit 
de hoge waardering voor  
de lering Leiding geven aan je eigen leven van 
Frank Jansons (PPP-Teksten daarvan) 
 
 
Wat de nieuwe bewegingen aan parochies te 
bieden hebben,  
dat leest u in deze folder,  
die we bij gelegenheid van de conferentie in 
Breda in 2022 hebben samengesteld. 
 
Namens de Werkgroep Pastoraal Congres, 
Kees Slijkerman, projectleider 
info@pastoraalcongres.nl 
 
 

 
 

 
Aanmelding of afmelding voor deze nieuwsbrief: 
Stuur een mailtje naar info@pastoraalcongres.nl 

  

http://www.missionaireparochie.nl/
https://www.kcv-net.nl/meer/vorming/aanbod/alpha-cursus/ervaringen-met-de-alpha-cursus
http://www.emmaus-musical.nl/
https://www.youtube.com/channel/UC3f4sIfGkgbQcVH4fVFDsMw/featured
https://www.kcv-net.nl/meer/a/archief/pc
https://www.youtube.com/watch?v=k7Uaba6f7QY
https://www.kcv-net.nl/assets/files/9-bieb/Lezing-Persoonlijk-Leiderschap-Frank-Jansons-Pastoraal-Congres-2021.pdf
https://www.stucom.nl/document/0480.pdf
mailto:info@pastoraalcongres.nl
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