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UITNODIGING

PASTORAAL CONGRES
GAVE OPGAVE VREUGDE
Oefenplaats van barmhartigheid
6 - 8 maart 2016
Van zondagavond t/m dinsdagmorgen, in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt,
een oefenplaats voor Kerk-zijn in de 21e eeuw
Dit is het 9e Pastoraal Congres, georganiseerd door de gezamenlijke kerkelijke
bewegingen en nieuwe gemeenschappen in de Rooms-katholieke Kerk in Nederland.
De rode draad door het programma loopt van 'God in mijn leven' naar 'Gods verlangen in mij'
en 'Gods aanwezigheid in de ander'. Deze drie onderdelen worden praktisch gemaakt met
beproefde werkmethodes.
- Het zelf ervaren van Gods barmhartigheid krijgt een praktische invulling onder begeleiding
van Johan Didden, die verantwoordelijkheid draagt voor herbronningsweekenden voor
mannen.
- Je meer openen voor de verlangens die God in je hart wekt voor de toekomst, dat zal
opgepakt worden met de methode Oefening in levenskunst.
- Het leren zien en laten groeien van verschillende kwaliteiten in je geloofsgemeenschap
krijgt invulling vanuit het concept Natuurlijke Gemeenschapsontwikkeling (NCD) onder
begeleiding van Paul de Kloe.
Nadat we in de Pastorale Congressen van 2012 en 2014 vooral geluisterd hebben naar
bijzondere sprekers als Wilfried Hagemann, Klemens Armbruster, Christian Hennecke en
Johan Roose, maken we van dit 9e congres vooral een oefenplaats van barmhartigheid en
gemeenschap om nog vruchtbaarder te zijn in de Kerk van vandaag. Inhoudelijke impulsen,
getuigenissen en concrete workshops geven hier vorm aan.
Doel
De organiserende werkgroep wil met dit congres een bijdrage leveren aan de vitalisering van
katholieke geloofsgemeenschappen in parochieverband en ook daar buiten. Door de
deelname vanuit zeer verschillende bisdommen, bewegingen en nieuwe gemeenschappen is
dit congres bij uitstek een plek van ontmoeting, wederzijdse inspiratie en verdieping van
inzichten.
Voor wie?
Dit congres is voor allen die in de r.-k. kerk werkzaam zijn in de pastoraal of daartoe in
opleiding zijn: priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, categoriale zielzorgers, catecheten
en parochianen die een leidinggevende verantwoordelijkheid dragen in de
geloofsgemeenschap, als pastoraal assistent, lid van de pastoraatgroep, parochiebestuur of
nog anders. Leidinggevenden van nieuwe gemeenschappen en kerkelijke bewegingen zijn
uitgenodigd hun ervaringen te delen met alle deelnemers in het congres.
Aanmelding: het aanmeldingsformulier, te vinden op www.stucom.nl/pastoraalcongres. U
kunt dat formulier opslaan op uw computer, invullen en als bijlage naar congres@stucom.nl

www.stucom.nl/pastoraalcongres

-

congres@stucom.nl

-

0343-578814

versie 16 december 2015

sturen. Lukt dat niet, dan kunt het uitprinten, invullen en opsturen naar: C. Schrama, diaken,
De Lind 52, 5061 HX Oisterwijk.
We wijzen er hierbij op dat het groepsproces in het programma deze keer extra van belang
is. We vragen u alle moeite te doen het hele congres van zondagavond tot en met
dinsdagmorgen mee te maken.
Kosten: afhankelijk van de kamer die u kiest zal deelname aan het hele congres (inclusief
twee overnachtingen, linnengoed, alle maaltijden, koffie/thee) tussen de 120 en 155 euro
p.p. kosten.
Plaats: Bezinningscentrum Emmaus, www.emmausbezinningscentrum.nl.
Programma en meer info
Het programma bestaat uit getuigenissen, (korte) lezingen, liturgische vieringen, workshops,
groepsgesprekken en informele ontmoetingen bij de maaltijden, koffie/thee e.d. Meer
programmainformatie: www.stucom.nl/pastoraalcongres. Daar staat ook meer over de
voorgaande pastorale congressen.
Organisatie
Namens de bisschoppenconferentie is Mgr. J. van Burgsteden sss. als referent voor de
kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen actief betrokken bij de voorbereidingen.
In de Werkgroep Pastoraal Congres zitten pastorale beroepskrachten en medewerkers van
deze bewegingen en gemeenschappen.
De werkgroepleden:
Voorzitter:
Leden:

Adviseur:

Enno Dijkema.
Jules de Bruijn pr., Henk Niesten pr., Kees Schrama diaken, Leon Everts
diaken, Frans van Beers, Ria Linssen, Ineke Verkaart, Jaap en Leny Klaver en
Kees Slijkerman
Prof. dr. Fred van Iersel diaken

Dit congres is een initiatief van de kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen in de Roomskatholieke Kerk die tweemaal per jaar een informeel overleg hebben met elkaar en met mgr.J. van
Burgsteden sss:
Arkgemeenschap,
Chemin Neuf,
Cursillo,
Focolarebeweging,
Foyer de Charité,
Geloof en Licht,
Gemeenschap Emmanuel,
Gemeenschap Paus Johannes XXIII,
Katholiek Alpha-centrum,
Katholieke Charismatische Vernieuwing,
Samuël Advies,
Encounter Nederland,
Neo-Catechumenale Weg,
Orde van Franciscaanse Seculieren,
Porta Fideï,
Sint Egidiusgemeenschap en
Werkgroep Katholieke Jongeren.
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