Praktische informatie
Wanneer:

Zaterdag 10 november 2018

Waar:

Leerhuis Thomas a Kempis (Broerestraat 12)
bij de Gerardus Majella parochie te Utrecht

Tijdstip:

Start 10.30 (inloop vanaf 10 uur) tot 16.30 uur

Voor wie:

pastorale beroepskrachten en (kern)vrijwilligers
uit alle bisdommen en bewegingen

Organisatie:

Platform voor RK Evangelisatie in samenwerking 		
met het Katholiek Alpha Centrum en het Centrum
voor Parochiespiritualiteit

Kosten:

€ 15 per persoon, inclusief lunch

Opgave:

Graag vóór 1 november 2018 via
timschilling.cps@kloosterbrakkenstein.nl

“Als de Heer de woning niet bouwt…”
Gebed als fundament
voor parochievernieuwing
Impulsdag voor Parochievernieuwing
Zaterdag 10 november 2018 te Utrecht
Georganiseerd door
RK Platform voor Evangelisatie
“Als de Heer de woning niet bouwt,
werken de bouwers vergeefs””
(Psalm 127, 1).

Kijk voor meer informatie op:
www.rkevangelisatie.nl of www.parochiespiritualiteit.org

Wij zijn doeners in onze parochies.
Er moet ook veel gebeuren, het gaat
niet vanzelf!

“Laten we de Heilige Geest vandaag aanroepen en steun zoeken in
het gebed, want zonder gebed loopt elk handelen het gevaar vergeefs te zijn en mist de verkondiging uiteindelijk bezieling.”

Maar waarom doen we dat alles?
Wat is het belangrijkste om te doen?
En welke rol speelt God hierin?
Wat vraagt Hij van ons?

(Paus Franciscus, Evangelii gaudium 259).

Hoe blijven we ‘bouwen’ vanuit die band met de Heer?
Gebed is daarbij van levensbelang.
Maar ook goed leiderschap een laagdrempelige geloofsuitleg …
Daar gaat deze Impulsdag over.
Gastspreker is Mgr. Hendriks.
-

Nieuws over hoopgevende initiatieven uit
binnen- en buitenland.
Gelegenheid om met elkaar uit heel Nederland
van gedachten te wisselen.

Programma van de dag:
10.00 uur
Ontvangst met koffie of thee
10.30 uur

Opening met gebed

10.35 uur
Welkom en terugblik op vorige Impulsdag
		
11.00 uur
Inleiding door Mgr. Hendriks over gebed en
		parochievernieuwing
12.15 uur

Verzorgde lunch en ontmoeting

13.30 uur

Workshop ronde I * (keuze uit workshop 1, 2 of 3)

14.30 uur

Workshop ronde II * (keuze uit workshop 1, 2 of 3)

15.30 uur
		

Terugkoppeling en presentatie gebedsketen
voor Nieuwe Evangelisatie

16.00 uur

Afsluitend gebed

16.30 uur

Borrel

* Een beschrijving van de workshops vindt u hieronder.
U kunt op deze dag twee van de drie workshops volgen!
Eucharistische aanbidding: kloppend Hart van de parochie
De plekken van eucharistische
aanbidding nemen wereldwijd toe.
In nieuwe kerkelijke bewegingen en
religieuze congregaties krijgt deze
aanbidding een centrale plaats.
Veel roepingen komen tot klaarheid
dankzij tijd bij de eucharistische Heer.
Parochies ontdekken de waarde van deze mogelijkheid van stilte en
gebed, dicht bij Jezus.
De recente pausen benadrukken het belang van
eucharistische aanbidding.
-

Wat wil de Heer ons hierdoor zeggen?
Horen nieuwe evangelisatie en eucharistische aanbidding
bij elkaar?
Kan de aanbidding het kloppend Hart van de parochie worden?
Wat zouden eerste stappen kunnen zijn?

Pastoor Jeroen Smith van het Katholiek Alpha Centrum zal op deze
vragen ingaan en getuigenissen laten horen van een kapel waar
al jarenlang op vrijdag en zaterdag 24 uurs-aanbidding is (bij de
Lodewijk parochie in Leiden).
Rebuilt en Alpha
Er is veel te leren van parochies in het buitenland.
‘Rebuilt’ is een traject dat gelovigen helpt om de
blik naar buiten te richten.
Maarten: “Het is nodig om een cultuuromslag
binnen parochies te bewerkstelligen. Parochianen
zijn geen ‘consumenten’, maar leerlingen van
Jezus die gaan groeien in geloof.”
Eén van de belangrijke pijlers van de vernieuwde
parochie is Alpha, ook als instrument voor leiderschapsontwikkeling.
Pastoraal werker Maarten Jansen en pastoor Robert van Aken
vertellen over de eigen ervaring opgedaan met ‘Rebuilt’ in de
Lucasparochie te Den Bosch.
Leiderschap in de parochie:
Hoe geef je leiding aan een team in de parochie?
Eén van de bouwstenen van
parochievernieuwing is om leiding
te geven vanuit een team en de
verleiding te weerstaan om alles zelf
te doen.
Maar hoe doe je dat? Als leider van het pastorale team, kinderwoorddienstgroep, eerste communie werkgroep of het parochiesecretariaat? Hoe bouw je een gezond en sterk team?
Tom: “In de workshop gaan we praktisch in op de vier pijlers van
een sterk team. We kijken naar de wijze waarop je in het team
elkaar kunt aanvullen en leren kennen.”
Tom Koot is verbonden als associate trainer/coach/consultant bij
Xpand (www.xpand.eu). Verder is Tom werkzaam als ZZP-er
verbonden aan KPC Advies BV en oud-bestuurder bij een parochie
in ’s-Hertogenbosch.

