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VERSLAG NEGENDE PASTORAAL CONGRES EN NIEUWTJES
Tijdens het 9e Pastoraal Congres van de
gezamenlijke kerkelijke bewegingen en
nieuwe gemeenschappen, in maart 2016 te
Helvoirt, werden drie beproefde
werkmethodes gepresenteerd: een
mannenweekend, oefenen in levenskunst en
natuurlijke gemeenschapsontwikkeling.

mensen en instanties in de wijde omgeving.
Algauw kwamen er vragen vanuit welke
achtergrond en visie ze deze inzet leverden en
was er openheid voor gesprekken over geloof
en kerk. In het vervolg hierop organiseert
Focolare projecten voor de verbetering van
acceptatie en integratie van vluchtelingen.

Drie artikelen hierover in het tijdschrift
Bouwen aan de Nieuwe Aarde (2016-3), staan
nu op internet.
1. Algemeen verslag: Motor voor verandering,
met veel over oefenen in levenskunst en
verlangens tevoorschijn luisteren.
2. Meer over natuurlijke
gemeenschapsontwikkeling: Drie
openbaringen, drie soorten christenen Herkennen we deze verscheidenheid in de
katholieke traditie?
3. Meer over dat mannenweekend: Leven
brengen in je woonplaats Herbronningweekend voor mannen - een
nieuwe aanpak waait over uit de Verenigde
Staten
Geluidsopnames van dit congres, zoals
uitgezonden door Radio Maria.

In Wijk bij Duurstede leidde het lezen over de
lokale geschiedenis tot een uitdijend project.
Dat Bonifatius in 716 in Dorestad (nu Wijk bij
Duurstede) voor het eerst op het vasteland
van Europa aankwam had in Wijk bij
Duurstede nooit veel aandacht gehad. Nu het
precies 1300 jaar geleden is hebben mensen
uit verschillende kerken en algemene
organisaties een comité gevormd dat een
monument, een herdenkingsbijeenkomst en
het boek Bonifatius in Dorestad (met zowel
uitgebreide historische informatie als korte
hoofdstukjes over de geestelijke betekenis van
zijn komst) kon realiseren. En in het lokale
Museum Dorestad een expositie vanaf 19 juni
en ook nog de activiteiten Wandelen als
Bonifatius van Dorestad naar Utrecht,
Gregoriaans zingen als Bonifatius, een dag in
het klooster als Bonifatius en thema avonden
over de bijbelteksten die Bonifatius citeerde
en zijn briefwisselingen met vrouwen. Meer
over dit alles op deze verzamelpagina.

NIEUWTJES MISSIONAIR PASTORAAT
Zoekende naar missionaire pastoraat is het
vaak de vraag hoe je als christengelovigen
met mensen buiten je geloofsgemeenschap
in contact kunt komen op een manier dat ze
toegang krijgen tot de christelijke
inspiratiebronnen. Hier twee voorbeelden.
Geen vooropgezette plannen maar
mogelijkheden benutten en doen wat je
moet doen. Met de Voorzienigheid
meewerken.
De Focolaregemeenschap in Nieuwkuijk kreeg
gelegenheid om zich in te zetten voor
asielzoekers. Dat kwam op hun weg. Ze
konden op hun eigen terrein het nodige
bieden en deden wat ze voor de vluchtelingen
moesten doen. Hierdoor ontstonden er ineens
veel goede perscontacten en relaties met vele

Een link met het Pastoraal Congres bij dit alles
zat in deze verrassing: in het interview met de
initiatiefnemer (dat voor het videokanaal van
de parochie werd gemaakt), kreeg hij ook een
vraag over het boek Kleine Geloofsgroepen dat
een vrucht was van het Pastoraal Congres. Dat
boek over Small Christian Communities was
nog niet eerder in de parochie onder de
aandacht geweest, maar kwam nu ter sprake
met het oog op de Kerk van de toekomst. Hier
het interview van een paar minuten met
prachtige beelden van de BonifatiusDorestadherdenking.
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