
DO 24 & VR 25 MAART 2022 
LANDELIJKE CONFERENTIE

BREEPARK BREDA (NB) 
FATHER JAMES MALLON  

  

ALS GOD RENOVEERT 

www.missionaireparochie.nl | www.missionaireparochie.be

VOORAVOND OP 23 MAART 

• Inchecken al mogelijk
• Informele ontmoeting en  
 gezamenlijk gebed

DONDERDAG 24 MAART

• Inchecken en ontvangst
• Start programma 9.30 uur
• Eucharistieviering
• Inleidingen door fr. James Mallon
• Seminars met diverse sprekers
• Gezamenlijk gebed
• Gezamenlijke maaltijden

VRIJDAG 25 MAART

• Eucharistieviering
• Inleidingen door fr. James Mallon
• Seminars met diverse sprekers
• Gezamenlijk gebed
• Gezamenlijke maaltijden

SEMINARS 
In de seminars gaan sprekers in op 
deel-thema’s uit de boeken Als God 
renoveert van fr. James Mallon en 
Rebuilt - Samen bouwen aan een 
vitale parochiegemeenschap van de 
Amerikaanse fr. Michael White  
en Tom Corcoran.

WANNEER 
Donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022. 
Inchecken mag al woensdagavond  
23 maart.

WAAR
Breepark Bavelseparklaan Breda (NB).

KOSTEN 
De tweedaagse conferentie kost € 130 p.p.
 
Kortingsregelingen groepen en jongeren 
Voor informatie over de kortingsregelingen
zie de website. 
De prijs is inclusief koffie & thee, lunch op 
beide dagen en een warme maaltijd op 
donderdagavond en exclusief overnachting. 
Voor overnachtings mogelijkheden 
raadpleeg de website.

INSCHRIJVEN 
Via de website.
U kunt zich alleen voor beide dagen  
van de conferentie aanmelden.

INFORMATIE 
Voor meer informatie, zie de website  
of stuur een e-mail met uw vraag naar  
info@missionaireparochie.nl of naar 
info@missionaireparochie.be
 
WAT KUNT U NU AL DOEN TER 
VOORBEREIDING?
•   LEES DE 10 TIPS op onze website.
•   BEKIJK DE FILMPJES van  

fr. James Mallon.
• BEKIJK DE WEBINARS
•   SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF
• WORD AMBASSADEUR  
  Vraag naar ons promotiemateriaal  

en vertel het rond.
• BID MET ONS MEE  
  Vraag naar het gebedskaartje en 

schrijf u in voor de gebedsgroep.
• GEEF FINANCIEEL

PROGRAMMA



VOOR WIE
De conferentie is bedoeld voor alle 
betrokken parochianen, vrijwilligers, 
bisschoppen, priesters, diakens, 
pastoraal werkers, catechisten, 
pastoraal assistenten uit heel 
Nederland en Vlaanderen. Een 
uitgelezen kans om geïnspireerd
te worden na twee bewogen jaren.

Leden en belangstellenden 
van de nieuwe bewegingen en 
gemeenschappen in de Kerk 
moedigen we van harte aan deel 
te nemen.

Wij hopen op veel jongeren, voor 
hen geldt een kortingstarief.

FAHTER MALLON is in de coronatijd op 
eigen verzoek benoemd tot pastoor 
van een nieuwe parochie in het 
aartsbisdom Halifax-Yarmouth in 
Canada. Daarnaast is hij nog steeds 
nauw betrokken bij het internationale 
werk van Divine Renovation.

Hij is een veelgevraagd spreker over 
de thema’s van parochievernieuwing 
en evangelisatie. Voor het eerst zal 
hij in Nederland spreken.

DE CONFERENTIE DIE U INSPIREERT 

EN ONDERSTEUNT BIJ HET VORMGEVEN 

VAN EEN MISSIONAIRE PAROCHIE!

Het boek Als God renoveert staat 
ook bij protestanten in Nederland en 
Vlaanderen in de belangstelling. 
Onze protestantse broeders en zusters 
zijn van harte welkom. 

Kortom: welkom aan allen die ernaar
verlangen om met hun parochie een 
weg in te slaan naar een missionaire 
parochie of dit verder willen uitbouwen!

De conferentie wordt ondersteund door een aantal 

landelijke partners; het Centrum voor Parochie-

spiritualiteit (CPS), Alpha Nederland, Katholiek 

Alpha Centrum, xpand (leiderschapsontwikkeling 

voor parochies) en de gezamenlijke kerkelijke 

bewegingen en nieuwe gemeenschappen in de 

rooms-katholieke Kerk. Gastheer is het Bisdom Breda.

Bestel het boek voor € 25 bij het Centrum 

voor Parochiespiritualiteit (CPS), Alpha 

Nederland of via Uitgeverij Adveniat. 

In Vlaanderen bij Uitgeverij Halewijn.

Hoofdspreker is de Canadese priester 
father James Mallon. In 2014 schreef hij 
het boek Divine Renovation dat in 2019 
in Nederlandse vertaling is uitgebracht 
onder de titel Als God renoveert. Hierin 
schrijft hij op eerlijke en humoristische 
wijze hoe hij met zijn team in de 
Sint-Benedictus parochie een weg is 
gegaan van onderhoud naar bloei. 
Voor, tijdens of na de coronatijd, 
de inzichten uit het boek blijven 
relevant en actueel. 

Daarom is het boek 
uitgangspunt
voor deze unieke 
conferentie
in Nederland.

Komt u ook?


