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In zijn Belijdenissen laat de heilige Augustinus zien dat het omgaan 
met God eerlijk en gepassioneerd hoort te zijn. Net als Job, net als 
de psalmist, is Augustinus nooit bang om God direct aan te spreken. 
“Wie zijt gij voor mij,” vraagt hij aan God, en “Wat ben ikzelf voor u?... 
Eng is het huis van mijn ziel: laat het door u geruimd worden, dat gij 
er komen kunt.”

Nu, met de Veertigdagentijd en Pasen in zicht, is het goed om daar-
aan herinnerd te worden. Wij hebben onze vragen, maar God geeft 
antwoorden. We hebben onze dromen, maar God maakt ze waar. Dit 
gebeurt echter niet als wij - als individuen en gemeenschappen - God 
niet durven aanspreken; en net zo belangrijk, openstaan voor Zijn aan-
wijzingen. 

Ik zeg ‘durven’ omdat ik weet hoe moeilijk het vaak is om jezelf werke-
lijk open te stellen voor Gods wil. Toen ik als jongeman de Belijdenissen 
voor het eerst las, was ik er helemaal klaar voor: ik had er alles voor 
over om Jezus te volgen. Maar nu blik ik soms terug op mijn leven en 
vraag ik me af: “Waar zijn al die bergen die ik zou verplaatsen? Waar is 
mijn eenvoudige levensstijl? Waar is mijn durf gebleven?”

Gelukkig geeft God ons steeds weer de kans om opnieuw te beginnen. 
‘Vandaag is de dag dat de Heer zich laat gelden’ (Psalm 118, 14). De pa-
rochie is dé aangewezen plek om God (beter) te leren kennen. Daar 
spreekt God ons aan: door de liturgie en andere gebedsmomenten; 
door heilige beelden; door het ritme van het liturgische jaar; door de 
catechese en informele gesprekken met medegelovigen. Via al deze 
kanalen krijgt de persoonlijke relatie met God (met Jezus) gestalte. 
Via al deze kanalen spreekt God ons aan en daagt God ons uit. Laten 
we onze parochies daarom koesteren voor de vindplaatsen die ze zijn; 
en laten we geregeld een beroep op ze doen.

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit, in samenwerking met veel 
partners, staat klaar om parochies te helpen om de relatie met God 
oprecht en vurig aan te gaan. In dit nummer van Parochiespiritualiteit 
leest u over hoe we dat doen. Neem contact met ons op als wij van 
dienst mogen zijn. (TS)
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‘Follow Me!’ vormingsweekenden
Najaar 2023 en voorjaar 2024

In oktober 2023 gaat alweer de vijfde 
‘Follow Me!’ cyclus van start! Het is een 
praktische vorming van acht weeken-
den voor jongeren van 18 - 25 jaar (als je 
jonger of ouder bent in overleg), waar-
in belangrijke aspecten aan de orde 
komen van wat het betekent om Jezus 
(beter) te leren kennen en Hem na  
te volgen. Hoofdingrediënten van het 
programma zijn: vorming, verdieping, 
gebed, sacramenten, ontspanning, ge-
meenschap en ruimte voor onderlinge 
ontmoeting.

Elk weekend staat een leerling van 
Jezus centraal en leer je deze leer-
ling beter kennen: Andreas, Zacheüs,  
Maria Magdalena, Maria de moeder 
van Jezus, Jakobus, Johannes, Filippus 
en Petrus. 

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit 
(CPS) is één van de organisaties die dit 
vormingstraject ondersteunt.

“Heer, leer ons bidden”
‘Weg van de liturgie’ seizoen 2 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we 
je al over deze podcast. In de loop van 
het voorjaar van 2023 verschijnen de af-
leveringen van deze podcast daadwer-
kelijk online! 

In de podcast nemen Samuel Goyvaerts 
en pastoor Arjen Bultsma je mee in de 
rijke gebedstraditie van de katholieke 
Kerk. Bidden kun je leren vooral door 
het te doen. Deze podcast biedt hier-
voor handreikingen en verdieping aan.

In de eerste aflevering introduceren de 
sprekers de onderwerpen uit de serie, 
waaronder bidden vanuit de Bijbel en 
bidden tot de Vader, de Zoon en de hei-
lige Geest. Bidden met Maria en de heili-
gen en ook zegeningen komen aan bod. 
In de eerste aflevering komt ook de 
gebedsmatrix aan de orde, die enkele 
malen terug zal keren in deze serie. Wie 
graag op een evenwichtige manier wil 
groeien in zijn of haar gebedsleven, kan 
het beste proberen gebedsmomenten 
te zoeken uit elk van de vier kwadran-
ten in de matrix. Hoeveel van het ene 
en hoeveel van het andere zal van de 
persoonlijke roeping, voorkeur en om-
standigheden afhangen. Net als welke 
invulling er aan elk kwadrant gegeven 
kan worden.

Deze podcast is seizoen 2 van de pod-
cast ‘Weg van de liturgie’. Seizoen 1 
ging over het vieren van de Eucharistie. 
Je vindt ook die podcast nog via katho-
liekleven.nl en in je favoriete podcast-
app. Deze podcast is een initiatief van 
het Centrum voor Parochiespiritualiteit 
en Katholiekleven.nl

“Is het terecht dat je zo kwaad bent?” 
(Jona 4, 4) In de ban van de profeet Jona
Zaterdag 11 maart 2023

Wanneer maakte jij je voor het laatst 
nog eens kwaad? Kan je je nog herinne-
ren wie of wat deze boosheid precies in 
jou naar boven bracht? In deze Bijbelse 
lezing over het boek Jona zal je alvast 
enkele bondgenoten ontmoeten. Want 
het boek gaat in zekere zin over boos 
zijn. Verkeer je soms in dezelfde ban als 
Jona en houdt je eigen kwaadheid je 
gevangen? Misschien vind je in deze 
Veertigdagentijd dan wel wat troost en 
bemoediging tot ommekeer in de bood- 
schap die het boek Jona ook mensen 
van vandaag wil brengen. 

Inleider Valérie Kabergs (1987) behaal-
de een doctoraat in de theologie aan 
de Katholieke Universiteit (KU) Leuven 
en studeerde af als oudtestamentica. 
Ze verzorgt Bijbelse lezingen en work-
shops in het bisdom Hasselt. 

Het programma van de dag is als volgt:
9.30 uur: Mogelijkheid om deel te  
nemen aan de Eucharistieviering in  
de Sacramentskerk
10.00 uur: Inloop met koffie en thee
10.30 uur: Inhoudelijk programma  
(lezing gevolgd door gedachtewisse-
ling, verwerking)
12.30 uur: Afsluitend gebed
12.45 uur: Lunch
13.30 uur: Afsluiting

Locatie: 
de tuinzaal van Klooster Brakkenstein, 
Heyendaalseweg 300, Nijmegen. 

Gevraagde bijdrage: € 15 inclusief koffie/ 
thee, lunch (s.v.p. het bedrag vooraf 
overmaken op NL 30 INGB 0000 118 111 
t.n.v. Centrum Voor Parochie Spiritualiteit 
o.v.v. 11 maart 2023 en uw naam).

Aanmelding graag vóór 4 maart 2023 via 
cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

JongerenPodcast Bezinning

“Ieder weekend verdiepte ik mij in een 
bepaald onderwerp en zo leerde ik steeds 
nieuwe aspecten van God kennen. We 
kregen bijvoorbeeld inleidingen, maar 
vooral de onderlinge gesprekken vond 
ik erg fijn en waardevol. Door ‘Follow 
Me!’ ben ik nog meer gaan beseffen 
dat God met ieder van ons, op een 
persoonlijke manier, bezig is.” (reactie 
van een oud-deelnemer)

Meer informatie? 
Kijk op followme-nederland.nl of mail 
naar info@followme-nederland.nl 
Aanmelden graag vóór 1 juni 2023.

Voorbeelden van teksten uit Schrift en traditie
Onze Vader - Eer aan de Vader - Bijbel en speciaal de 
psalmen - Wees gegroet Maria - Taizé-liederen - 
Gebedenboeken Liedboeken

Voorbeelden van vormen uit Schrift en traditie
Eucharistieviering - Vieringen van de andere  
sacramenten - Getijdengebed - Rozenkransgebed - 
Kruisweg
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Psalmen 2 Go (2020) / 
Levend Woord 2 Go (2021)
Wandelen met de Schepper
Marian van der Zwaag

Wandelen is onverminderd populair in 
Nederland en dat is sinds de corona-
tijd alleen nog maar toegenomen. Vol-
gens wandelnet.nl wandelen 11 miljoen  
Nederlanders voor het plezier, dat zijn 
2 van de 3 Nederlanders (cijfers 2020). 
Een bekentenis: ook ik houd enorm van 
wandelen. Daarom misschien vielen mijn 
ogen op twee boekjes van Marian van 
der Zwaag met als titel ‘Wandelen met 
de Schepper’. 

Van der Zwaag reikt met beide wandel-
dagboekjes een hulpmiddel aan om te 
bidden voor diegenen die het lastig vin- 
den om op een vaste fysieke plaats, bij- 
voorbeeld thuis of in een kerk, tot ge-
bed te komen. Al wandelend in Gods 
schepping word je uitgenodigd om de-
len van het Woord van God te overden-
ken. Je kiest daartoe zelf een mooie 
wandelroute. De achterflap belooft: 
“Aan de hand van korte vragen en crea-
tieve schrijfopdrachten ga je stap voor 
stap van hoofd naar hart naar handen.” 
Het nadenken over het Bijbelgedeelte 
kun je alleen doen of samen met ande-
ren. Al bladerend in de boekjes vind ik 
het mooi om te zien hoe de schrijfster 
het genieten van de schepping, het 
wandelen en teksten uit de Bijbel op 
creatieve wijze met elkaar verbindt.

Zelf merk ik telkens weer hoe het wan-
delen in de natuur me helpt om mijn 
hoofd leeg te maken en mijn hart voor 
God te openen. Met het voorjaar in 
aantocht zie ik ernaar uit om meer naar 
buiten te gaan en een van deze boekjes 
uit te proberen. Misschien ook een idee 
om een keer zo op stap te gaan met (een 
aantal mensen uit) de parochie? (MS)

Directorium voor de catechese -  
Vademecum (2022) 
Catherine Chevalier en Henri Derroitte

Drie jaar geleden is er, voor het eerst 
sinds 1997, een nieuw ‘Directory for  
Catechesis’ (Algemeen Directorium voor 
de catechese) verschenen. Het directo- 
rium, uitgegeven door de Pauselijke 
Raad voor de Bevordering voor de 
Evangelisatie, belicht de aard van de 
catechese en haar taken. Hoewel het 
document nog niet vertaald is in het 
Nederlands, kan men gelukkig een be-
roep doen op het Vademecum dat is 
geschreven in opdracht van de Inter-
diocesane Commissie voor Catechese 
in Vlaanderen. 

Het Vademecum staat eerst stil bij de ont- 
staansgeschiedenis van de drie directoria 
die tot nu toe zijn verschenen. Daarna 
beschrijft het in twaalf hoofdstukken 
de inhoud van het nieuwe directorium. 
Net als in het directorium uit 1997 wordt 
er nu weer veel nadruk gelegd op de 
relatie tussen evangelisatie en catechese. 
Zowel evangelisatie als catechese mogen 
we verstaan in het licht van Gods open-
baring. God maakt zichzelf bekend op- 
dat zijn kinderen bewust in vriendschap 
met Hem mogen leven. De evangelisatie 
verkondigt wat God voor ons gedaan 
heeft in Jezus (de deur volledig openen 
naar de relatie met God), en de catechese 
verdiept dat besef. 

Centraal in het nieuwe directorium staat 
het belang van een persoonlijke relatie 
met Christus. In de catechese gaat het, 
volgens het directorium, niet zozeer  
over kennisoverdracht maar over groei 
in de verbondenheid met Christus. Hoe 
zou catechese vorm moeten krijgen in 
de ‘missionaire parochie’? Het directo-
rium/Vademecum maakt het duidelijker. 
(TS)

Op weg naar een luisterende kerk - 
Synodale ervaringen in verleden en 
heden (2022)
Redactie: Jos Moons, Sjoerd Mulder en 
Karim Schelkens

Ik kom uit een protestants nest en mijn 
vader werkte voor de kerk. Soms was hij 
een paar dagen naar “de synode”. Wat 
dat precies was, wist ik niet, en wat hij er 
over deelde met mijn moeder klonk bij-
zonder saai. Dus toen paus Franciscus 
een paar jaar geleden de synode op de 
agenda van de katholieke Kerk zette, 
was ik niet meteen gegrepen. Dat gold 
voor velen, want zo’n synode is een lastig 
te bevatten fenomeen. Simpel gezegd 
gaat het erom dat katholieken wereld- 
wijd van gedachten wisselen over de Kerk 
en proberen te verstaan wat de heilige 
Geest daarover zegt. Voor wie meer wil 
weten over de achtergronden van dit 
fenomeen, is er nu een leerzaam boek 
met toegankelijk geschreven bijdragen 
van ruim twintig auteurs. Al in de eerste 
eeuw was de Kerk doende met syno- 
daliteit, ook wel “dialogische besluit- 
vorming” genoemd, en ze is daar eigen- 
lijk nooit mee gestopt. Wie erg gehecht 
is aan structuur en hiërarchie wordt daar 
misschien wat nerveus van, maar dit boek 
maakt duidelijk dat de dialoog heel ver-
rijkend kan zijn en ook noodzakelijk is 
voor een gezonde Kerk. 

De bundel laat zien hoe gevarieerd de 
Kerk in diverse delen van de wereld en in 
verschillende culturen met synodaliteit 
is omgegaan. Ruime aandacht is er voor 
ervaringen binnen religieuze ordes als 
benedictijnen, dominicanen en jezuïeten. 
Ook wordt gekeken naar de synodale er-
varingen in de anglicaanse, protestantse 
en orthodoxe wereld. 

Het boek sluit af met vijf “essentiële hou-
dingen” voor dit proces. (JS)

Recensie Recensie Recensie

€ 25,95
€ 9,95
per stuk

€ 5,00
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Dagboek schrijven als geestelijke 
oefening - iets voor u? 
Webinar op dinsdag 13 juni 2023, 20-21 uur

Zoals meesterwerken van Dorothy Day, 
Thomas Merton, paus Johannes XXIII, 
Henri Nouwen, Dag Hammarskjöld en 
Annie Dillard laten zien, kan het schrij-
ven van een dagboek ons helpen om te 
groeien in verbondenheid met God. 

Tijdens dit webinar reflecteert CPS-staf-
medewerker en ervaringsdeskundige 
Tim Schilling over het schrijven van een 
dagboek als geestelijke oefening. Aan 
het begin van de presentatie duidt hij 
dagboeken in de katholieke traditie (als 
zoektocht en menselijk antwoord op 
Gods Woord). Daarna staat hij stil bij 
zijn eigen ervaring met dagboeken en 
die van zijn grootmoeder: hij noemt 
vruchten en worstelingen die voortge-
komen zijn uit het schrijven en reikt tips 
aan voor mensen die zelf aan de slag 
willen met een dagboek. In de tweede 
helft van het webinar is er ruimte voor 
vragen en gedachtewisseling. 

Deelname aan het webinar is gratis. 
Voor aanmelding ga naar 
parochiespiritualiteit.org

“Hij verdween uit hun gezicht”
Lezing over het verhaal van de 
Emmaus-gangers

De eucharistie gaat over de verrijzenis, 
en de verrijzenis gaat over de eucharistie. 
Zo zou je het verhaal van de Emmaus-
gangers kunnen duiden. Twee leerlingen 
lopen op paaszondag van Jeruzalem 
naar huis. Ze zijn neerslachtig want hun 
meester is gekruisigd. Onderweg komt 
een vreemdeling naast hen lopen, die 
uitlegt waarom de Messias “moest lijden 
om zijn glorie binnen te kunnen gaan.” 
De leerlingen herkennen Jezus pas bij 
hen thuis, als Hij het brood breekt en 
het aanreikt. Op dat moment verdwijnt 
Hij uit zicht.

Pater sacramentijn en CPS-stafmedewer-
ker Jim Schilder is beschikbaar voor 
een bezinnende lezing in de Paastijd 
over dit bijzondere verrijzenisverhaal. 
De samenkomst van deze leerlingen en 
Jezus, onderweg en thuis, kan worden 
gezien als de eerste eucharistieviering. 
We zullen overwegen waarom dat zo is, 
en hoe belangrijk en betekenisvol het 
is dat Jezus plotseling uit beeld raakt. 
En wat dit verhaal ons kan zeggen over 
onze eigen eucharistievieringen.

Voor meer informatie: 
pater Jim Schilder sss: 
jimschilder.cps@kloosterbrakkenstein.nl

Mini-conferentie Missionaire Parochie
25 maart 2023 van 9.00 tot 17.00 uur  
te Veenendaal

Precies een jaar na de succesvolle ge-
lijknamige conferentie in Breda is er 
opnieuw een gelegenheid om bijeen te 
komen voor een dag van inspiratie en 
ontmoeting!

Op vrijdagavond 24 maart 2023 is er 
om 20 uur een avond van voorbede ge-
pland met daarna de gelegenheid om 
elkaar op informele wijze te ontmoeten. 

Op zaterdag 25 maart 2023 begint de 
dag met een eucharistieviering gevolgd 
door een programma met twee hoofd-
sprekers. 

Dat is ten eerste: Hannah Vaughan-
Spruce, verantwoordelijke voor Divine 
Renovation in het Verenigd Koninkrijk. 
Zij zal spreken over het thema van de 
dag “Hier ben ik” en vanuit haar erva-
ringen dieper ingaan op de drie sleutels 
voor parochievernieuwing. In het mid-
dagprogramma zal de tweede hoofd-
spreker, Paul Donders, consultant en 
directeur van xpand Nederland, spreken 
over de basisprincipes van goed en ge-
zond leiderschap, zoals die van toepas-
sing zijn op de parochie en iedereen die 
zich daarvoor wil inzetten. 

Kom samen
Bouwen aan een missionaire parochie 
kan niemand alleen! De organisatie moe-
digt mensen daarom aan bij voorkeur in 
groepen te komen, met medeparochi-
anen, om op deze manier het hoogst 
mogelijke rendement uit de dag te kun-
nen halen. Om dit aan te moedigen ont- 
vangen groepen ieder vijfde ticket gratis. 

Aanmelden en meer informatie via de 
website via missionaireparochie.nl

Lezing Webinar Missionaire parochie

Ontdekkingsreis ‘de Wonderlijke 7’ voor gezinnen
Zaterdag 1 juli 2023 van 9.30 tot 16.00 uur in museumpark Orientalis, 
Heilig Landstichting bij Nijmegen

De medewerkers van het Familiepastoraat van het bisdom Den Bosch nodigen  
gezinnen uit voor een dag in het museumpark om elkaar te ontmoeten en op  
zoek te gaan en te groeien in ‘de Wonderlijke 7.’ Wat die ‘Wonderlijke 7’ inhoudt,  
verklappen zij nog niet! De dag wordt afgesloten in de Cenakelkerk bij het museum- 
park. Ook het CPS zal een bijdrage leveren aan de dag. Meer informatie is te vinden 
 op bisdomdenbosch.nl of mail naar familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl


