https://www.facebook.com/groups/952573651489086/

Dit is een Facebookgroep waarin nieuws en ervaringen worden gedeeld naar aanleiding van de
pastorale congressen. Een aanvulling op de website www.pastoraalcongres.nl.
Deze pagina is een initiatief van de Werkgroep
Pastoraal Congres om de interactie tussen de
werkgroep en de doelgroep van de congressen
te bevorderen.

Graag nodigen we de eerdere en toekomstige
deelnemers aan de pastorale congressen uit om
zich aan te melden als lid van
deze Facebookgroep.

Alle leden van deze Facebookgroep kunnen er
berichten op plaatsen. Degenen die iets
plaatsen zijn zelf verantwoordelijk voor hun
bijdragen. Voorwaarde voor plaatsing is dat
het steeds op respectvolle wijze gebeurt.

Via deze Facebookgroep kun je ook mensen
uitnodigen voor het komende Pastoraal
Congres, waarvan een Facebookevenement is
gemaakt.

Via deze pagina kunnen de deelnemers elkaar
inspireren en van ideeën voorzien bij het
vervullen van hun roeping en zending in
Christus, als werkers in de pastoraal binnen de
katholieke kerk, in aansluiting op de thema's
van de pastorale congressen in verleden en
toekomst. Die thema's circuleerden rond
vitalisering van parochies,
gemeenschapsvorming en kleine
geloofsgroepen in parochieverband en de vraag
hoe kerkelijke bewegingen en nieuwe
gemeenschappen de Kerk en de parochies mee
(kunnen) opbouwen.
De moderator heeft de mogelijkheid om
bijdragen die beledigend zijn of buiten het
kader van de doelstelling van deze pagina
vallen, te verwijderen.
De beheerders van deze pagina zijn
Enno Dijkema,
Kees Slijkerman
en Fred van Iersel.

StuCom 0345-9

Als u af en toe op deze groep wilt kijken, maar
niet steeds meldingen wilt krijgen van alles
wat er op geplaatst wordt, dan kunt u dat
eenvoudig uitzetten, nadat u lid bent geworden.
Zie op de Facebookpagina de informatie onder
de knop Meldingen. Meer uitleg op
https://www.facebook.com/help/187225274663021

Wij hopen via deze Facebookgroep van uw
ervaringen in de pastoraal te vernemen. Wat
hebben de ideeën van Christian Hennecke bij u
uitgewerkt? Hoe gaat het met het vormen en
continueren van small Christian communities?
Welke ideeën pikte u op in de wandelgangen
en bij de maaltijden van een vorig Pastoraal
Congres? Welke tips voor werkers in andere
parochies heeft u vanuit uw persoonlijke
ervaring?
Meld het elkaar in deze Facebookgroep,
www.facebook.com/groups/952573651489086/
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