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PROGRAMMA PASTORAAL CONGRES 2018

God, brandpunt van ons leven
Zondag 4 maart
17.00 uur
aankomst
18.00 uur
maaltijd
19.00 uur
Opening en inleiding programma Pastoraal Congres
19.15 uur
Inhoudelijke verdieping hoofdthema God, brandpunt van ons leven door mgr. Jan
Liesen, bisschop van Breda.
20.00 uur
20.30 uur
21.30 uur
21.45 uur

Pauze
Uitwisseling in groepen
completen
Informeel samenzijn.

Maandag 5 maart
8.00 uur
ontbijt
9.00 uur
lauden
Ochtendprogramma
9.30 uur
God, centrum van ons geestelijk en gemeenschappelijk leven
Deze morgen staat in het teken van hoe wij kunnen samen leven en -werken met
anderen en welke ondersteuning dit geeft voor ons geestelijk leven. Jezus roept zijn
leerlingen persoonlijk, maar zij volgen Hem na in gemeenschap met andere leerlingen.
Hoe is dat met ons? Hebben wij de mogelijkheid de diepere dingen van ons leven en
werk met anderen te delen? Welke plaats heeft ons persoonlijke contact met God
daarin? Hoe is de samenwerking in het pastoraal team? En tussen priesters en leken?
Is dat puur organisatorisch of gaat het dieper? Wordt er met elkaar gebeden en delen
we met elkaar wat God in ons leven doet? Hoe gaan we om met conflicten en
moeilijkheden? Wat willen we zelf hierin en waar verlangen we wel en niet naar?
Er zijn deze morgen bijdragen van vader Andre Pierik en Yvonne Willemse van de Foyer
de Charité in Thorn, van leden van het priesterfocolare uit Belgie en van Mirjam Spruit,
stafmedewerkster van het Centrum voor Parochiespiritualiteit te Nijmegen.
Laatstgenoemde zal deze ochtend ook inhoudelijk modereren
Lunchpauze
12.30 uur
warme maaltijd
Middagprogramma
14.30 uur
toelichting op de workshops:
Het is niet gemakkelijk om in ons dagelijks leven steeds gericht te blijven op God als de
bezieler van ons handelen, denken en spreken. Voor de affectieve kant van onze
persoonlijkheid en onze manier van werken geldt: als ze harmonieus geïntegreerd zijn
in onze persoon en ons leven met God, dan kunnen ze vruchtbaar zijn in het pastorale
werk. Als ze dat niet zijn, dan vormen ze eerder een belemmering en kunnen ze zelfs
leiden tot overspannenheid of ontsporing.
14.50 uur

StuCom 0345-4

Workshop 1. Priesters en pastoraal werkenden hebben in hun dagelijkse praktijk te
maken met relaties van hun mensen. In de relaties van (echt)paren, maar ook bij
alleengaanden speelt seksualiteit en affectiviteit een grote en belangrijke rol. In deze
workshop wil Bob van Laer uit Belgie vertellen hoe hij een weg is gegaan met behulp
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van echtparen en confraters om zichzelf te leren kennen en aanvaarden op deze
belangrijke domeinen, die een fundamentele rol spelen in een vruchtbare en
authentieke pastorale houding. Hij vertelt dit vanuit zijn jarenlang werken met
echtparen binnen (Marriage) Encounter. Leny en Jaap Klaver, uit Nederland, willen
hierop aansluiten vanuit hun jarenlang optrekken met priesters binnen Encounter en
over welke bijzondere kracht daarvan uit gaat.
Workshop 2. Bij voldoende congresdeelnemers is er deze middag ook nog een tweede
workshop. Daarin zal dan Janny Budding van Xpand (http://xpand.eu/nl/over-xpand/)
ons meenemen in de zoektocht naar persoonlijke veerkracht als bron en innerlijk
evenwicht om ons blijvend gezond te verhouden tot de verantwoordelijkheden die we
in ons leven op ons nemen. In recente publicaties wordt veerkracht niet alleen
gedefinieerd als de capaciteit om goed om te gaan met moeilijkheden, maar ook als de
kunst om je te verbinden met persoonlijke bronnen van inspiratie/zingeving. Hoe
houden we als christenen een balans tussen de vrijheid die we in Christus vinden en de
eisen die ons verantwoordelijkheidsgevoel en de buitenwereld aan ons stellen? In de
workshop maakt Janny Budding onder andere gebruik van de inspiratie van de
beroemde theoloog en filosoof Romano Guardini.
Eind januari zag het ernaar uit dat we deze workshop moeten uitstellen naar een
volgende keer.
Deelnemers aan dit Pastoraal Congres krijgen na aanmelding een week voor aanvang
een lijst met vragen voor eigen reflectie op de workshop(s) van deze middag.
Mis en avondmaaltijd
17.00 uur
H. Mis waarin zal voorgaan mgr. Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch
18.00 uur
maaltijd
Avondprogramma
19.00 uur
‘Tekenen van hoop’ - korte Inleiding: hoopvolle initiatieven en projecten in de kerk
19.15 uur
Workshop 1. Kings Men
Jeroen Alting von Geusau spreekt over de nieuwe beweging Kings Men. Deze slaagt
erin mannen te helpen om zich op een mannelijke manier te ontwikkelen als
christenen die midden in de maatschappij en actief in de kerk zijn. Onder meer met
uitdagende retraites in de Pyreneeën. Een hoopvolle ontwikkeling, want mannen lijken
zich in de kerk minder thuis te voelen bij geloofsinhoudelijke activiteiten dan vrouwen.
Workshop 2. KISI-God’s singing kids voor de parochie
KISI-God’s singing kids bestaat uit kinderen, tieners en begeleiders die samen door
middel van musicals de blijde boodschap doorgeven aan kinderen. In deze workshop
vertelt Piet Timmermans wat KISI-God’s singing kids (KISI) betekent voor de
geloofsontwikkeling van kinderen en tieners. Waarom zou je een KISI-groep willen?
Hoe kun je die in je parochie (regio) introduceren? Hoe gaat dat in de praktijk, wat is er
nodig en wat kost het? Piet Timmermans is dienstverlener Catechese en Jongeren in
het bisdom Groningen-Leeuwarden en initiatiefnemer om KISI naar Oost- en NoordNederland te halen.
20.15 uur
20.45 uur
21.45 uur
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Pauze
Uitwisseling in groepen
completen
Informeel samenzijn.
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Dinsdag 6 maart
8.00 uur
Ontbijt
9.00 uur
Lauden
Ochtendprogramma
9.30 uur
Workshops ‘Tekenen van hoop’
Workshop 1 . Rebuilt
Vanwege de noodzaak de parochie nog zoveel mogelijk overeind te houden, zijn we vaak erg
intern gericht. 'Rebuilt' is een programma dat parochies helpt om meer afgestemd te raken
op mensen die nog niet - of niet meer - naar kerkelijke vieringen komen. Met een
verwelkoming, liturgie en verkondiging die hen aanspreekt en een actieve gemeenschap
creëer je een bedding voor nieuwkomers. In de Lucaskerk te ‘s-Hertogenbosch zijn de eerste
ervaringen met dit Amerikaanse programma opgedaan. Pastoraal werker Maarten Jansen
komt hierover spreken.
Workshop 2. Parochiecatechese met gezinnen
De voorbereiding van kinderen op de H. Communie in een veranderende parochiële situatie.
Door: Marjo Hoogenbosch, pastoraal werkster. In de parochiefederatie H.H. Clara en
Franciscus (in het Groene Hart, bisdom Rotterdam) is een familiecatechese-project gestart,
waarbinnen de voorbereiding op de eerste H. Communie plaatsvindt. Essentieel hierbij is de
verbinding tussen catechese en liturgie. Ouders en kinderen worden uitgenodigd voor een
aantal zondagmorgens, waarop in het eerste uur catechese plaatsvindt en daarna samen de
Eucharistie wordt gevierd. Is dit een goede weg? Wat kom je hierbij tegen? En wat betekent
dit in de groei van het geloof en de opbouw van de gemeenschap?
10.30 uur
11.00 uur

pauze
Evaluatie in groepen / afsluiting congres

Mis en lunch
11.45 uur
H. Mis
12.45 uur
Warme maaltijd.

Meer
Het aanmeldingsformulier en de vooraankondiging met meer over de inhoud en organisatie staan op
www.stucom.nl/pastoraalcongres.
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