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Teksten en geluid 8e Pastoraal congres
Het 8e Pastoraal Congres te Helvoirt heeft veel materiaal opgeleverd om nog eens rustig door te
nemen. Bij elkaar een bron van inspiratie, gratis te lezen, te horen (Duits en Nederlands) en te
downloaden.
Verslag
Een van de deelnemers, Marlou Banning,
maakte een samenvattend verslag. Het staat
als 0388 op www.stucom.nl:
http://www.stucom.nl/document/0388.pdf.
PowerPoints + audio Hennecke
De drie lezingen van Christian Hennecke zijn in
het Duits te horen op YouTube, met daarbij
zijn PowerPointpresentaties:
1e lezing Sehen lernen, was ist. Kirche im
Übergang (Anders leren kijken):
http://youtu.be/VxNU3QfKUfk
2e lezing Paradigmshift. Lernerfarungen für
den Aufbruch. (Ecclesiologie Vaticanum II en
ervaringen wereldwijd):
http://youtu.be/1y1i_s0AGpA
3e lezing Lokale Kirchenentwicklung (Hoe de
Kerk eruit gaat zien):
http://youtu.be/jYVyQiJH8nM
Deze Duitse PowerPoints zijn als pdfs te
downloaden van www.stucom.nl:
0387de Sehen lernen, was ist.
0386de Paradigmshift
0385de Lokale Kirchenentwicklung
Audio in Nederlands
De vertalingen van de lezingen van Christian
Hennecke zijn te horen, zoals ze op 24 april, 1
mei en 15 mei zijn uitgezonden door Radio
Maria (www.radiomaria.nl > kies Uitzending
gemist > Maart 2014 > Het pastoraal congres
2014).
In de uitzending van 8 mei hoort u de
praktijkverhalen uit Haarlem, van pastor Henk
Niesten en Trudi van Rijt); en uit Eindhoven,
van pastoor Wilmink en Ineke van Kessel (over
fusie van parochies).
Radio Maria kreeg positieve reacties op de
lezingen. Veel luisteraars hebben het
gewaardeerd.

YouTube-compilatie
Christian Hennecke sprak van een
Kopernikanische revolution, die een nieuw
idee geeft van de Kerk van heden en toekomst.
Het geluid van dat stukje uit zijn derde lezing
(7:37 minuten) is in het Duits te horen met
daarbij de tekeningen die hij liet zien:
http://www.youtube.com/watch?v=sTXHTHIU
hoA&feature=youtu.be
PowerPoint Johan Roose
De geluidsopname van Johan Roose is mislukt,
maar van zijn PowerPoint-presentatie is een
pdf gemaakt: 0384 op www.stucom.nl. Met
onderaan deze vragen toegevoegd:
• Wat leren we hiervan voor de herstichting
van gemeenschappen in parochieverband?
• Hoe betrekken we zoveel mogelijk
parochianen in het proces herontdekking van
de stichtingservaring van de Kerk, de parochie,
de geloofsgemeenschap?
Verzamelpagina
Het eerder toegestuurde persverslag en alle
bovenstaande links staan ook mooi bij elkaar
op http://www.kcv-net.nl/kcv/activiteiten/meer/verslag-pastoraal-congres-2014.
Enkele pastores zijn zo geboeid door wat
Christian Hennecke vertelde, dat ze deze
zomer naar Hildesheim reizen, om daar een
hele week van hem te leren: Summerschool I:
Partizipative Kirchenentwicklung praktisch. Hij
organiseert ook buitenlandse reizen op
hoopvolle ontwikkelingen in de Kerk te
bezoeken. Zijn bisdom: www.bistum-hildesheim.de.
Namens de werkgroep Werkgroep Pastoraal
Congres,
Kees Slijkerman
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