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Betreft: Uitnodiging startbijeenkomsten in het kader van de conferentie

De missionaire parochie — Als God renoveert

Breda, juli 2019

Geachte lezer,

Van harte nodigen wij u uit voor één van de twee startbijeenkomsten op donderdagmiddag 26

september 2019 in Breda of op donderdagmiddag 3 oktober 2019 in Utrecht.

Startbijeenkomsten ‘De missionaire parochie - Als God renoveert’

De startbijeenkomsten willen u graag informeren en enthousiasmeren over de conferentie De

missionaire parochie - Als God renoveert, met Father james Mallon, die op 24 en 25 maart
gehouden wordt in Oudenbosch. Daarbij hopen wij ook van u te horen wat u belangrijk vindt

tijdens deze conferentie, de weg ernaar toe en voor het vervolg. Tegelijkertijd hopen wij dat u zelf

deze conferentie in uw parochie of bisdom zult aangrijpen als een katalysator of nieuwe of
volgende stap op weg naar een missionaire parochie.

Startbijeenkomsten: wanneer en waar?

De startbijeenkomsten worden gehouden op donderdag 26 september in Bovendonk, Hoeven,

bedoeld voor de zuidelijke bisdommen en de Vlaamse bisdommen en op donderdag 3 oktober in

het Ariënsinstituut in Utrecht bedoeld voor de noordelijke bisdommen, van 14.00 tot 17.00 uur.

Het programma voor de startbijeenkomsten staat op de laatste pagina van deze uitnodiging.

Achtergrond

Conferentie ‘De missionaire parochie - Als God renoveert’

De conferentie ‘De missionaire parochie — Als God renoveert’ zal plaats vinden op dinsdag 24 maart

en woensdag 25 maart 2020 in Oudenbosch. Ondersteund door het Centrum voor
Parochiespiritualiteit heb ik father james Mallon uitgenodigd. De uitnodiging wordt gedragen

door vele andere landelijke partners. Father james Mallon heeft toegezegd op deze conferentie

te komen spreken. Hij is auteur van het boekAls God renoveert - De parochie van onderhoud naar

bloei (Divine Renovation — From maintenance to mission), dat in 201 9 in Nederlandse vertaling bij
Adveniat is verschenen.



Voor wie is de conferentie bedoeld?
De conferentie is nadrukkelijk bedoeld voor het gehele Nederlandse taalgebied, voor allen die
ernaar verlangen om met hun parochie een weg in te slaan naar een missionaire parochie of de
missionaire weg die zij zijn ingeslagen in hun parochie verder willen uitbouwen. Alle betrokken
parochianen en vrijwilligers in de parochie en alle bisschoppen, priesters, diakens, pastoraal
werkers en werksters, catechisten, pastoraal assistenten uit heel Nederland en Vlaanderen zijn
van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze conferentie.
Ook betrokkenen bij nieuwe bewegingen en gemeenschappen in de Kerk willen we van harte
aanmoedigen om deel te nemen aan deze conferentie. Dat geldt ook voor jongeren, voor wie een
kortingstarief geldt voor deelname aan deze conferentie.

Doel van de conferentie
Het doel van de conferentie — dat zich in het programma vertaalt — is om katholieken te
mobiliseren om zich (weer opnieuw) met hoop en visie in te zetten voor een missionaire parochie
met impact op haar directe omgeving. Het boekA/s God renoveert staat ook bij protestanten in
Nederland en Vlaanderen in de belangstelling. Onze protestantse broeders en zusters zijn dan
ook van harte welkom op de conferentie.
Voor verdere informatie over de conferentie verwijzen wij u graag door naar de website:
www.missionaireparochie.nl De conferentie zal het meest vruchtbaar zijn als er vanuit de
parochies groepsgewijs aan de conferentie zal worden deelgenomen, zie hiervoor de
kortingsregeling op de website.
Ook vindt u op de website tips over wat parochies kunnen doen om de deelname aan deze
conferentie zo goed mogelijk voor te bereiden in hun parochie. De website zal uiterlijk eind
augustus online zijn.

Startbijeenkomsten

Voor de startbijeenkomsten kunt u inschrijven tot en met 21 september via
info@missionaireparochie.nl

Wilt u daarbij aangeven bij welke startbijeenkomst u aanwezig wilt zijn?
Aan de startbijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Mogen wij u vragen om deze uitnodiging door te geven aan geïnteresseerden in uw parochie,
bisdom of Organisatie. Bijvoorbeeld aan pastorale beroepskrachten, leden van parochiebesturen
en/of betrokken parochianen. We hopen tevens dat de conferentie, de weg ernaar toe en het
traject na de conferentie bij mag dragen aan een missionaire cultuuromslag in onze parochies en
bisdommen.

rrnrYk&
Mirjam Spruit
Centrum voor Parochiespiritualiteit, Nijmegen
Inhoudelijk coördinator van de conferentie

Graag ontmoeten wij u op één van deze startbijeenkomsten.

Mgr.j.
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Programma startbijeenkomst voor de conferentie ‘De missionaire parochie -Als God renoveert’

14.00 uur Ontvangst met koffie en thee

14.30 uur Welkom & informatie over doel en programma van de conferentie
‘De missionaire parochie - Als God renoveert’

Gelegenheid om vragen te stellen en inbreng te geven

1 6.00 uur Gezamenlijk avondgebed

1 6.30 uur Borrel met gelegenheid om elkaar te ontmoeten

Donderdag 26 september 2019 Donderdag 3 oktober 2019

Conferentiecentrum Bovendonk Ariënsinstituut,
Hofstraat 8 in Hoeven Keistraat 9 in Utrecht


