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ORGANISATIE PASTORALE CONGRESSEN 
 

Deze congressen worden om de twee jaar georganiseerd door een werkgroep, waarin 

pastorale beroepskrachten zitten die deelnamen aan de 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, Encounter 

Nederland, Focolarebeweging, Foyer de Charité, Geloof en Licht, Gemeenschap 

Emmanuel, Gemeenschap Paus Johannes XXIII, Katholiek Alpha-centrum, 

Katholieke Charismatische Vernieuwing, KISI-God’s singing kids, Samuël Advies, 

Neo-Catechumenale Weg, Porta Fideï, Sint Egidiusgemeenschap en de Werkgroep 

Katholieke Jongeren. 

 

 

De werkgroepleden anno 2017: 

  

Voorzitter: Ir. Enno Dijkema 

Leden: Kees Schrama diaken, Jeroen Smith priester, Koos Smits priester, Frans van 

Beers, Mirjam Spruit, Astrid Bullens, Ineke Verkaart, Jaap en Leny Klaver en 

Kees Slijkerman. 

Vanuit de bisschoppenconferentie is Mgr. J. van Burgsteden s.s.s. als referent voor de 

Kerkelijke Bewegingen en Nieuwe Gemeenschappen bij de voorbereidingen betrokken. 

 
Website: www.stucom.nl/pastoraalcongres  

 
 

# # # 

 
Meer nieuws over dit congres  

 komt op www.stucom.nl/pastoraalcongres  
 en in de gratis Nieuwsbrief Pastoraal Congres, aan te vragen door aan k e e s @ stucom.nl 

(spaties weglaten) een mail te sturen met als onderwerp: Op de verzendlijst Nieuwsbrief 
Pastoraal Congres svp. 

 
Aanvullende informatie in documenten op www.stucom.nl 
 

 Geluidsopnames eerdere congressen: www.kcv-net.nl/meer/a/audio/pastoraal-congres  

 Small Christian communities bulletin: 0302 

 teksten en geluid 9e congres in 2016 zijn te vinden via deze link 

 teksten en geluid van het 8e congres - in 2014 met als thema 'Gemeenschapsspiritualiteit in 
parochies' en hoofdspreker Christian Hennecke - 0397. 

 teksten van het 7e congres: 0370 

 het 6e congres: 0259 en 0312. Dat congres was in 2010 en ging over 'Wie inspireert de 
parochie'. 

 het 5e congres: 0243 en 0193. Dat congres was in 2008 en ging over 'Small Christian 
Communities als gaven voor de vitaliteit van parochies'. 

 het 4e congres: 0167, 0165, 0164 en 0162. Dat congres was in 2006 en ging over 'God 
ontmoeten in een gebroken wereld'. 

 parochie:  www.stucom.nl/parochie 

 bewegingen:  www.stucom.nl/bewegingen.  
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