
24 november 2009 
Van: werkgroep pastoraal congres 
 
Betreft: uitnodiging voor degenen die werkzaam zijn in de pastoraal of daartoe in opleiding zijn: 
priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, leden van pastoraatgroepen, catecheten en categoriale 
zielzorgers.  
 
Wie inspireert de parochie? is het thema van het 6e pastoraal congres, 14-16 maart 2010 in Helvoirt  
(van zondagavond t/m dinsdagmorgen). Even een paar dagen ertussenuit om nieuwe inspiratie op te 
doen en uw eigen ervaringen te delen met collega's uit het hele land. U kunt ook een deel van het 
congres meemaken (zie het aanmeldingsformulier). 
 
Sprekers 
De sprekers zijn: mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden; prof. dr. Fred van 
Iersel, bijzonder hoogleraar in de praktische theologie; prof. dr. Bart Koet, bijzonder hoogleraar 
vroegchristelijke literatuur; prof. dr. Jozef Wissink, hoogleraar praktische theologie; dr. Wilfried 
Hagemann, voormalig rector van de priesteropleiding van bisdom Münster, stichter van een centrum 
voor spiritualiteit van priesters, diakens en seminaristen; en managementdeskundige Paul Donders, 
schrijver van o.m. 'De leider als coach. Medewerkers uitdagen en stimuleren'. 
 
Waarom dit thema? 
Tijdens het 5e pastoraal congres in maart 2008 werden praktijkvoorbeelden en werkmethodes 
gepresenteerd om de rol van kleine geloofsgroepen in parochieverband te stimuleren. Deze groepen 
(ook wel small Christian communities genaamd) kunnen een belangrijke rol spelen bij de vitalisering 
van parochies. Toen bleek ook dat het voor parochianen vaak moeilijk is om de rol van inspirator op 
zich te nemen. Tijdens het 6e pastoraal congres willen we deze problematiek verder uitwerken.  
Naast kwalitatief hoogstaande lezingen zullen niet minder belangrijk zijn de vieringen in de kapel en 
de ontmoeting en uitwisseling in de wandelgangen, bij de maaltijden en in pauzes. Bezinningscentrum 
Emmaus leent zich hier uitstekend voor.  
 
Een parochiaan meenemen 
Pastorale beroepskrachten worden nadrukkelijk uitgenodigd een parochiaan mee te nemen, om zo 
samen inspiratie op te doen en het leven in de parochie nieuwe impulsen te kunnen geven.  
 
Organisatie 
De werkgroep pastoraal congres heeft het programma voorbereid in uitvoerig overleg met 
hulpbisschop mgr. Jan van Burgsteden s.s.s., die vanuit de bisschoppenconferentie referent is voor de 
kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen. In de werkgroep zitten pastorale beroepskrachten 
die deelnamen aan voorgaande pastoraal congressen en medewerkers van de Kerkelijke Bewegingen 
en Nieuwe Gemeenschappen. Het is een werkgroep van de gezamenlijke Kerkelijke Bewegingen en 
Nieuwe Gemeenschappen: Arkgemeenschap, Chemin Neuf, Comunione e Liberazione,  
Cursillo, Focolarebeweging, Foyer de Charité, Geloof en Licht, Gemeenschap Emmanuel, 
Gemeenschap van de Heilige Familie, Gemeenschap Paus Johannes XXIII, Katholiek Alpha-centrum, 
Katholieke Charismatische Vernieuwing, Kinder- en Jeugdwerk Samuël, Legioen van Maria, R.K. 
Marriage Encounter Nederland, Neo-Catechumenale Weg, Orde van Franciscaanse Seculieren, Sint 
Egidiusgemeenschap en de Werkgroep Katholieke Jongeren. 
 
Meer informatie 
Het aanmeldingsformulier en veel meer over de sprekers, het programma, de organisatie en de 
achtergrond vindt u op http://www.stucom.nl/pub/0259/0259.htm, document 0259 op www.stucom.nl. 
Wacht u niet te lang met aanmelden want dan zijn de mooiste kamers bezet. 
 

Inlichtingen: Kees Slijkerman, projectleider, www.stucom.nl/contact, tel. 0343-578814. 
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