
HIER BEN IK

ZA 25 MAART 2023 
MINI-CONFERENTIE 

MISSIONAIRE PAROCHIE
VEENENDAAL

missionaireparochie.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE

WANNEER
• Zaterdag 25 maart 2023 van 09.30 tot 17.00 uur. 
• Inchecken kan vanaf 08.30 uur. 
• Op vrijdag 24 maart 2023 is er een 
voorprogramma met om 20.00 uur gezamenlijk 
gebed voor de dag; aansluitend is er een tijd  
van ontmoeting. Ontvangst vanaf 19.00 uur. 

WAAR
Evenementenlocatie ‘De Basiliek’ Wiltonstraat 56, 
Veenendaal. Ruime (gratis) parkeergelegenheid 
aanwezig. 

KOSTEN
• Ticketprijs: 25 euro p.p. 
• Na 1 februari 2023 gaat de ticketprijs omhoog. 
•  Kom met een groep en ontvang elk vijfde ticket 

gratis!
•  De kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch; 

exclusief eventuele overnachting.

INSCHRIJVEN 
Via de website: www.missionaireparochie.nl 

INFORMATIE
Voor meer informatie, zie de website. Je kunt ook 
mailen naar info@missionaireparochie.nl 

STEUN ONS 
Bid met ons mee 
Vraag naar het gebedskaartje en schrijf je in  
voor de gebedsgroep. 

STEUN ONS FINANCIEEL 

iDeal Givt missionaireparochie.nl

PROGRAMMA 
 
VRIJDAGAVOND 24 MAART 
• Inchecken al mogelijk 
• Gezamenlijk gebed  
• Informele ontmoeting

ZATERDAG 25 MAART
• Inchecken en ontvangst vanaf 08.30 uur
• Start programma om 09.30 uur 
• Eucharistieviering 
• Inleiding door Hannah Vaughan-Spruce
• Getuigenissen van parochies
• Gezamenlijke lunch
• Inleiding door Paul Donders
• Gezamenlijk gebed 

SEMINARS 
Parallel aan de inleiding van Paul Donders in 
het hoofdprogramma zullen er enkele seminars 
worden aangeboden. Deze zullen met name 
gericht zijn op mensen die kennis willen maken 
met het gedachtegoed van de missionaire 
parochie, of die een roeping ervaren om voor  
de vernieuwing van de parochies te bidden.

De mini-conferentie Missionaire Parochie wordt 
georganiseerd door een aantal organisaties, 
die met elkaar samenwerken om parochies 
te stimuleren en te ondersteunen om meer 
missionair te worden. Dat zijn: het Centrum 
voor Parochiespiritualiteit (CPS), Alpha 
Nederland, Katholiek Alpha Centrum, xpand 
(leiderschapsontwikkeling voor parochies) en  
het bisdom Breda. Daarbij is er ondersteuning  
van Divine Renovation (internationale  
organisatie die parochies ondersteunt  
om meer missionair te worden).



Ik hoorde de stem van de Heer:  
'Wie zal Ik zenden?'  

Ik antwoordde:  
'Hier ben ik, zend mij.' 

Jesaja 6, 8

Een dag die je inspireert en ondersteunt bij  
het vormgeven van een missionaire parochie!

Precies een jaar na de bijzondere conferentie  
over de Missionaire Parochie in Breda, willen  
we je uitnodigen voor de mini-conferentie  
Missionaire Parochie.  
 
Misschien ben je vol enthousiasme aan de 
slag gegaan in je parochie en heb je anderen 
kunnen bemoedigen. Misschien ben je begonnen 
vanuit een diep verlangen, maar loop je vast 
in de praktijk en zoek je nieuwe inspiratie en 
handvatten. Misschien ben je nieuwsgiering of 
sceptisch en wil je graag meer ontdekken over 
wat een ‘missionaire parochie’ eigenlijk is. 

Van harte welkom op de mini-
conferentie Missionaire Parochie!

Uitgangspunt voor deze bijeenkomst  
zijn opnieuw de boeken Als God 
renoveert (Divine Renovation) van de 
Canadese priester fr. James Mallon 
en Rebuilt van de Amerikaanse priester 
fr. Michael White en Tom Corcoran. 
Geïnspireerd door deze boeken zijn 
parochies over de hele wereld aan de  
slag gegaan met de principes voor 
parochievernieuwing die daarin 
beschreven staan. Ook in Nederland 
proberen inmiddels diverse parochies 
deze waarden in de praktijk te brengen. 
Op 25 maart zullen we hun getuigenissen horen. 

Het verlangen van de Missionaire Parochie is om 
te beantwoorden aan de opdracht van Jezus:  
dat steeds meer mensen uitgenodigd worden  
om Hem te volgen, zijn leerling te worden en op 
hun beurt ook anderen tot leerling te maken  
(naar Mat. 28, 19-20). Centrale elementen in dit 
proces zijn evangelisatie en gastvrijheid, juist naar 
hen die (nog) niet verbonden zijn met de Kerk. 

BELANGRIJK 

De dag zal het meest opleveren wanneer je  
met een groep uit je parochie of geloofs-
gemeenschap deelneemt. Nodig daarom je 
pastoor, de andere leden van het pastoraal 
team en je mede-parochianen uit om mee te 
gaan! (Je ontvangt ieder vijfde ticket gratis!) 
Zo kun je ook na deze dag samen verder met 
wat je hebt ervaren en je hebt voorgenomen.

 Paul Donders is consultant, 
trainer en directeur van xpand 
Nederland. Hij zal spreken 
over basisprincipes voor 
goed en gezond leiderschap 
in de context van een parochie. 
Als we leiderschap definiëren als een vorm van 
invloed, oefent ieder van ons ‘leiderschap’ uit. 
Daarbij is iedere gedoopte op basis van zijn 
of haar doopsel geroepen om een missionaire 
leerling te zijn. De vraag is: hoe doen we dat en 
wat betekent dit voor de parochie? Onder zijn 
leiding gaan we in groepjes per parochie aan de 
slag om deze principes te vertalen voor onze eigen 
geloofsgemeenschap. 

VOOR WIE 
Uitgenodigd is eenieder die ernaar verlangt om 
met zijn of haar parochie de weg in te slaan 
naar een missionaire parochie, of die op die weg 
verder wil gaan. Welkom dus aan parochianen, 
vrijwilligers en bestuursleden, aan bisschoppen, 
priesters en diakens, aan pastoraal werkers, 
catechisten en pastoraal assistenten. Bovendien 
zijn zowel onze Vlaamse als onze protestante 
broeders en zusters van harte uitgenodigd om 
deel te nemen aan deze dag.

HOOFDSPREKERS 

 Hannah Vaughan-Spruce is de 
verantwoordelijke voor Divine 

Renovation in het Verenigd 
Koninkrijk en werkte zelf als 
catechist in een parochie. 
Daarnaast promoveerde ze  

op het gebied van de socio-
logie van religie en theologie. 

Ze zal spreken over het thema 
‘Hier ben ik’ en de drie belangrijke sleutels van 
parochievernieuwing, puttend uit haar eigen 
ervaringen. Wat kunnen wij hiervan leren,  
en hoe kan dit ons helpen op onze weg  
naar een missionaire parochie? 
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