
In 2019 vroegen enkele bisschoppen ons, 
xpand Nederland team, om een vertaalslag te 
maken van het “Divine Renovation” 
parochie vernieuwingsprogramma van 
Father James Mallon, naar de Nederlandse 
realiteit van onze kerk.

Als xpand team werken we al 33 jaar mee 
aan veranderprocessen binnen onze Rooms 
Katholieke kerk en geven we pastoor-, dia-
ken- en bestuurdersleiderschapstrainingen. 
Dit doen we in alle bisdommen van 
Nederland, maar ook in Frankrijk, België, 
Duitsland, Oostenrijk, Litouwen en Canada.

2020 is het begin van  een nieuwe decade en 
wij als xpand-trainers en coaches geloven in 
Gods hoop voor Zijn kerk, ook in Nederland 
en België. Daarom zijn we aan de slag gegaan 
om het Divine Renovation programma te ver-
talen naar de Nederlandse Katholieke praktijk. 
Dit heeft geresulteerd in verschillende mooie 
en doeltreffende programma’s die wij nu aan 
parochies, priesters, diakenen en bestuurders 
aanbieden.

SAMEN 
BOUWEN 
AAN PAROCHIE 
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Het “parochie vernieuwing” programma

Voor wie is dit ideaal?
Voor de parochie met een kern van een levende 
geloofsgemeenschap, en een pastoraal team en bestuur 
die op één lijn zitten en samen willen bouwen aan een 
missionaire parochie.

Wij starten dan samen met u een proces dat in 5 grote 
stappen binnen 3 jaar werkt aan de positieve 
verandering van hoop die u wenst voor uw parochie en 
de gemeenschap om u heen.

1. Het bouwteam: Samen de opdracht helder 
krijgen, het proces vormgeven en het bouwteam sa-
menstellen

2. Ontdek de realiteit: Hier kijken we samen 
naar uw geschiedenis tot nu toe, doen de uitgebrei-
de parochiescan, en brengen we de wereld om u 
heen in kaart.

3. Ontwikkel visie: Samen bepalen we de missie, 
visie en waarden met elkaar, en ontwikkelen we de 
leidraad voor de komende 3 jaar.

4. Begin gezond: Nu start het veranderproces, en 
ook daar begeleiden wij stap voor stap, met de com-
municatie, het bouwen van teams, en natuurlijk het 
missionaire proces.

5. Bouw het huis: In deze cruciale eerste 3 jaar 
ondersteunen wij u in het bouwen van een missio-
naire gemeenschap en een groeien in veerkracht om 
ook de marathon goed en gezond vol te houden.

Tenslotte wensen wij u een prachtig hoopvol en 
gezegend begin in de nieuwe decade van 2020 tot 2030. 
Wij verheugen ons er al op, samen met u te zien, hoe op 
verschillende plaatsen in Nederland en België missionaire 
parochies ontstaan. Gemeenschappen van geloof, hoop 
en liefde.
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Priester, diaken en bestuurder 
leiderschapstraining

Vanuit de schrift en onze Rooms Katholieke tradities 
geven wij als xpand Nederland Leiderschapstraining op 
maat.

Hier kunt u uw, op uw team afgestemde, training op 
maat samenstellen. Thema’s daarin kunnen zijn:

- Authentiek leidinggeven
- Coachend leiding geven
- Sterke en gezonde teams bouwen
- Een veerkrachtige parochie ontwikkelen
- Leiding geven door veranderprocessen heen
- Constructief conflicten aanpakken en oplossen 
- Inspirerend spreken voor een kritische groep

xpand publicaties als support in uw proces

Gezond Leiderschap in de Kerk – 
Paul Donders en Jaap Ketelaar
Veerkracht – Paul Donders
Waardering – Paul Donders

Hoe kunt u, met onze ondersteuning, starten 
met uw veranderproces naar een missionaire 
parochie?

• Wij komen graag bij u voorbij om met uw pastorale 
team en bestuur samen te ontdekken hoe wij u het 
meest zinvol en realistisch kunnen ondersteunen.

• Na deze bijeenkomst bouwen wij een eerste concept 
voorstel voor u waarmee u als team kunt beslissen 
hoe en wat u gezamenlijk aan wilt pakken.

• Deze eerste stappen zijn voor u kosteloos, omdat wij 
graag voor elk proces uw verwachtingen zo helder 
als mogelijk definiëren.

• Met dit eerste plan van aanpak kunnen wij dan sa-
men met u opstellen wat uw investering aan tijd en 
financiën zal zijn. Hiermee kunt u dan ook direct bij 
kerkgezinde fondsen aankloppen.


