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Van wie komt dit initiatief?

DI 24 & WO 25 MAART 2020 
LANDELIJKE CONFERENTIE

OUDENBOSCH (NB) 
FATHER JAMES MALLON  

  

ALS GOD RENOVEERT 

missionaireparochie.nl

VOORAVOND 23 MAART 

• Inchecken al mogelijk
• Informele ontmoeting en  
 gezamenlijk gebed

DINSDAG 24 MAART

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

WOENSDAG 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 en Rebuilt - Samen bouwen 
aan een vitale parochiegemeenschap, 
van de Amerikaanse father Michael 
White en Tom Corcoran.

WANNEER 
Dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2020. 
Inchecken mag al maandagavond 23 maart.

WAAR
In en om de Basiliek H.H. Agatha en  
Barbara in Oudenbosch (NB).

KOSTEN 
De tweedaagse conferentie kost ! 130 p.p.  
Vroegboekkorting bij aanmelden vóór  
12 januari 2020; de kosten zijn dan ! 95 p.p. 

Kortingsregelingen groepen en jongeren 
Voor informatie over de kortingsregelingen 
zie de website. 

De prijs is inclusief ko"e & thee, lunch  
op beide dagen en een warme maaltijd 
op dinsdagavond en exclusief overnachting. 
Voor overnachtingsmogelijkheden 
raadpleeg de website. 

INSCHRIJVEN 
Via de website www.missionaireparochie.nl.

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 
 
WAT KUNT U NU AL DOEN TER 
VOORBEREIDING?
•   LEES DE 10 TIPS op onze website.
•   BEKIJK DE FILMPJES van father Mallon 
•   VOLG ONZE NIEUWSBERICHTEN
• WORD AMBASSADEUR  
 Download of vraag naar  
 ons promotiemateriaal  
 en vertel het rond. 
• BID MET ONS MEE  
  Download of vraag naar 
 het gebedskaartje.

PROGRAMMA



Wat is een Missionaire Parochie?

Een missionaire parochie maakt mensen tot blijvende leerlingen

van Jezus en zendt die leerlingen uit buiten de muren van de eigen 

kerkgemeenschap om prioritair te getuigen van de Blijde Boodschap 

en zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met Jezus Christus. 

evangelisatie prioriteit elke gedoopte

blijvende leerlingpersoonlijke relatie met Christus



Wat is een Missionaire Parochie?

Een missionaire parochie herontdekt haar oorspronkelijke opdracht, die 

elke gedoopte van Jezus ontvangt, om het evangelie te verkondigen aan 

wie Hem nog niet kennen (Mt 28,19). Met de hulp van de heilige Geest, 

worden ze een ‘missionaire’ leerlingen die anderen uitnodigen naar 

een verwelkomende gemeenschap, opdat ook zij Jezus ontmoeten.

Heilige Geestopdracht gastvrijheid Jezus ontmoetenherontdekken



Dit vraagt een cultuuromslag!

• We komen in een totaal ‘nieuw tijdperk’ dat
meer gelijkt op de eerste Kerk dan op de afgelopen 500 jaar ‘volkskerk’

• Omslag van ’ik kom naar de Kerk om sacramenten te ontvangen’ (passief) naar
‘vanuit mijn persoonlijke relatie met Jezus ga ik het evangelie verkondigen’ (actief)

Inhoudstafel
1. Huis van gebed: te binnen brengen van onze identiteit en doelstelling
2. Herbouw mijn huis. Van Vaticanum II tot Paus Franciscus
3. Huis van pijn: de ervaring van een onderhoud kerk (maintenance Church)
4. De rommel opruimen: wat we moeten weggooien willen we herbouwen
5. De fundering leggen: hoe de cultuur van de parochiegemeenschap veranderen
6. De voordeur: de sacramenten als onze grootste pastorale kans
7. Leider van het huis: de essentiële rol van leiderschap



Leren van de ervaring van anderen

• 3 Sleutels
• Voorrang geven aan de evangelisatie
• Leiderschapsprincipes toepassen
• Toerusting door de heilige Geest

• 10 Waarden
• Voorrang geven aan het weekend
• Gastvrijheid
• Hartverheffende muziek
• Goede homelieën
• Betekenisvolle gemeenschap

• Heldere verwachtingen
• Dienstwerk waar je goed in bent
• Vorm kleine gemeenschappen
• De heilige Geest ervaren
• Word een uitnodigende parochie



• Materiaal delen
(boeken, video’s, …)
• Expertise delen

(partners, coaching, …)
• Draagvlak creëren

(events, contacten, …)

Hoe kunnen we elkaar helpen?

www.missionaireparochie.be



WEBINAR 2 september 2020
Ontdek de Missionaire Parochie
www.missionaireparochie.be/uw-evaluatie
info@missionaireparochie.be


