PROGRAMMA
PASTORAAL CONGRES 2016, 6-8 maart te Helvoirt
versie 13 januari 2016

Thema: Gave-opgave-vreugde
Oefenplaats van barmhartigheid
Zondagavond 6 maart 2016
17.00
18.00
19.00
19.15

Aankomst, registratie, kamers, (vóór 17.00 zijn de kamers niet beschikbaar)
Broodmaaltijd
Opening
God in mijn leven - begeleider: Johan W.A. Didden

21.30
21.45

Completen, dagsluiting in kapel
Informeel samenzijn in het Atrium

Maandagmorgen 7 maart 2016
8.00
8.30
9.30
11.00

Lauden, ochtendgebed in de kapel
Ontbijt
Afronding God in mijn leven - begeleider: Johan W.A. Didden
Koffie- theepauze
Gods verlangen in mij - begeleiders: Harry van der Werf en Else Roza

Maandagmiddag 7 maart 2016
12.30
14.30

Warme middagmaaltijd
Pauze
Gods verlangen in mij - begeleiders: Harry van der Werf en Else Roza

17.00
18.00

Eucharistieviering in de kapel.
Broodmaaltijd

Maandagavond 7 maart 2016
19.30
19.35

Opening
Gods gaven in de ander - begeleider: Paul de Kloe

21.30
21.45

Completen, dagsluiting in de kapel
Informeel samenzijn in het Atrium

Dinsdagmorgen 8 maart 2016
8.00
8.30
9.30
10.30
10.45
11.45
12.45

Lauden, ochtendgebed in de kapel
Ontbijt
Gods gaven in de gemeenschap - begeleider: Paul de Kloe
Koffie- theepauze
Afronding
Eucharistieviering in de kapel
Warm middagmaaltijd en afscheid
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StuCom 0345-4

www.stucom.nl

1

Ondanks lang verblijf in het buitenland bleef
Johan Didden Nederlander en keerde in 2014
terug naar zijn geboorteland. Alhier heeft hij
met een paar collega’s een nieuw bedrijf
opgestart, dat mensen uit de Europese Unie
traint op het gebied van radicalisering en risk
management. Naast dat werk is Johan Didden
actief als vrijwilliger in de Emausparochie in
Tilburg waar hij verantwoordelijkheid draagt
voor herbronningsweekenden voor mannen.

RODE DRAAD
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 praktisch invulling onder
begeleiding van Johan Didden, die in zijn
parochie verantwoordelijkheid draagt voor
herbronningsweekenden voor mannen.

Wie zijn Harry van der Werf en Else Roza?

Ontdekken wat God in je hart wekt voor je
toekomst. Dat wordt opgepakt met de methode
Oefening in levenskunst onder begeleiding van
Harry van der Werf en Else Roza. De Heilige
Geest kan ook tot ons spreken via onze diepere
verlangens. Dit kan een startpunt zijn van
reflectie en vernieuwing of een bevestiging van
een ingeslagen wegen.
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.
Wie is Johan W.A. Didden?
Zondagavond en een stukje van
maandagochtend werkt hij mee aan dit
pastoraal Congres.
Hij begon zijn carriere in 1952 in de
krijgsmacht. Na 12 jaar in het militaire deel te
hebben gediend werd hij geselecteerd voor de
inlichtingendienst alwaar hij gedurende 24 jaar
diende in de contra-inlichtingendienst,
waarvan de laatste 7 jaar als Hoofd Industrie
Veiligheid Ministerie van Defensie.
In 1988 vertrok Johan naar het midden oosten,
waar hij gedurende 23 jaar heeft gewerkt in de
arena van security en bestrijding terrorisme,
alsook in Noord Afrika en Azië. In 2010 is hij
naar de Verenigde Staten vertrokken en aldaar
actief gewerkt in de area van homeland
security. Naast genoemde werkzaamheden was
hij zeer actief met vrijwilligers werk in de
Kerk, o.a. met het organiseren en presenteren
van Renewal Programs.
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Zij begeleiden ons maandagmorgen en
maandagmiddag. Ze zijn actief binnen de
oecumenische Charismatische
Werkgemeenschap Nederland en ze zijn
professioneel coach, projectleider,
teambegeleider, trainer/toeruster. Deze
kwaliteiten zetten ze in voor hun medemens
via het project Oefening in levenskunst. Dat is
een project waarin christenen, niet-christenen,
zoekers en gelovigen zich meer bewust worden
van de positieve verlangens die in hen leven.
Het brengt in woonwijken mensen in contact
met elkaar. Tijdens het Pastoraal Congres
benutten we onder deskundige begeleiding
enkele praktische oefeningen vanuit dit project.
Ze helpen om de diepte in te gaan met onze
persoonlijke toekomst op de weg van de Heer.
Wie is Paul A. de Kloe?
Maandagavond en dinsdagmorgen krijgen we
door hem inspiratie en gereedschappen mee
vanuit de internationale organisatie Natural
Church Development (NCD).
Paul was internationaal betrokken bij
begeleidings- en trainingstrajecten in veel
verschillende kerken. Hij is in Nederland
verantwoordelijk voor Natural Church
Development, 'het grootste en best ontwikkelde
kwaliteitszorgprogramma voor kerken dat op
dit moment wereldwijd beschikbaar is'.
Meer dan 70.000 kerkelijke gemeenschappen
maken gebruik van dit programma.
Internationaal directeur, schrijver en
ontwikkelaar van de programma's is Christian
Schwarz. In Nederland vooral bekend door het
boek 'De gaventest'.

In katholieke kring is nog niet veel gedaan met
het materiaal van NCD. In het boek Kleine
geloofsgroepen-wegen naar een vitale
parochie, dat een vrucht is van eerdere
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Pastorale Congressen, staat er wel iets over
vanaf pagina 102.
Met een goede doordenking en afstemming op
de feitelijke ontwikkelingen in onze katholieke
geloofsgemeenschappen kunnen we hier nog
veel voordeel uit gaan halen. Natural Church
Development vertalen we met Natuurlijke
Gemeenschapsontwikkeling.
'Gemeenteontwikkeling' is een term die beter
bij de protestantse wereld past.
Tijdens het Pastoraal Congres krijgen we twee
belangrijke impulsen vanuit NCD waar we in
onze parochies en bewegingen direct ons
voordeel mee kunnen doen.

Ten eerste de belangrijkste aspecten van het
zogenaamde Trinitarisch kompas.
Ten tweede een inzicht in de acht
kwaliteitskenmerken die in elke gemeenschap
bepalend zijn voor hun vitaliteit en
ontwikkeling.
Parochiepastores die na het Pastoraal Congres
eventueel dieper in willen gaan op de
mogelijkheden van dit prachtige materiaal
kunnen zich melden bij Kees Slijkerman of
rechtstreeks bij Paul de Kloe.

Paus Franciscus
Het laatste gedeelte, Gods gaven in de ander,
gaan we maandagavond in met deze tekst van
paus Franciscus over charisma's.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meer over het hele congres: www.stucom.nl/pastoraalcongres

Dit is 0345-4 op www.stucom.nl.
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