
Impulsdag voor Parochievernieuwing
Van reorganisatie naar revitalisering 
Zaterdag 4 november 2017 te Utrecht

Parochievernieuwing vraagt om meer dan een cursus of een methode. Het gaat om een 
totaal-benadering (perspectief) dat in kleine haalbare stapjes lokaal kan worden uitgewerkt 
en toegepast (praktisch). Maar wat is hiervoor nodig?
In Nederland en daarbuiten zijn enkele initiatieven waarmee die zich bewezen hebben of 
waarmee goede ervaringen worden opgedaan. Aan de hand van deze initiatieven willen we 
de deelnemers uitnodigen om in workshops die ervaring toe te passen op hun eigen 
parochie of (parochiële) groep. Daarnaast is er op deze dag veel ruimte voor onderlinge 
ontmoeting en om van elkaar te leren.

Paus Franciscus in Evangelii Gaudium 27: “Ik droom van een missionaire keuze die in staat is 
alles te veranderen, opdat de gewoonten, de stijlen, de tijdschema’s, de taal en iedere 
kerkelijke structuur een kanaal worden dat meer dan voor de bescherming van zichzelf 
geschikt is voor de evangelisatie va de huidige wereld.”

Het programma van de dag is als volgt:

10 uur Ontvangst met koffie en thee

10.30 uur Opening met gebed
10.35 uur Lezing “Een cultuuromslag voor parochievernieuwing. Wat is er nodig?” 

Door: Mirjam Spruit, stafmedewerkster van het Centrum voor 
Parochiespiritualiteit

11.30 Workshop ronde I *

12.30 Verzorgde lunch en ontmoeting

13.30 Workshop ronde II *

14.40 Terugkoppeling en mededelingen vanuit het Platform voor rk Evangelisatie
inclusief toelichting op het Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie

15 uur Afsluiting met gebed

15.30 uur Napraten met een glaasje

* Beschrijving van de workshops. 
U kunt op deze dag twee van de drie workshops te volgen!

1. [WORKSHOP REBUILT]

2. [WORKSHOP NL ZOEKT]



3. Routeplanner voor de parochie van nu
In deze workshop staan concrete stappen naar parochievernieuwing centraal met daarbij 
onder meer de belangrijke vragen: hoe begin je en hoe houd je vol? Eliza Oudshoorn van de 
parochie in het centrum van Leiden zal deze workshop begeleiden en vertellen over de 
ervaringen vanuit deze parochie. Eliza: “Laten we het moois van ons geloof in Jezus niet voor 
onszelf houden.” Of met de woorden van paus Franciscus: “"Als de Kerk niet naar buiten 
treedt om te evangeliseren wordt ze ziek." 

Wanneer? Zaterdag 4 november 2017
Waar? Het Leerhuis van de Gerardus Majella parochie, Vleutenseweg 517 te Utrecht.
Tijdstip? Van 10.30 (inloop vanaf 10 uur) tot 15.30 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 2017 via timschilling.cps@kloosterbrakkenstein.nl

Kijk voor meer informatie op www.parochiespiritualiteit.org en www.rkevangelisatie.nl


