
 
 
 

Bijeenkomst ‘Missionair parochie zijn’ 
 

donderdag 28 oktober van 19.30 uur tot 22.00 uur 
Cuyperszaal in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’ in Oudenbosch 

 
Een missionaire parochie is het tegenovergestelde van een in zichzelf gekeerde parochie. Zo’n 
parochie doet alleen wat nu eenmaal gebruikelijk is voor een parochie en heeft alleen oog voor de 
mensen die regelmatig naar de kerk komen. Van zo’n parochie gaat weinig enthousiasme en 
aantrekkingskracht uit. Een missionaire parochie daarentegen probeert actief en met nieuw elan 
naar buiten te treden, is niet alleen in het kerkgebouw zichtbaar, maar ook - en misschien wel vooral 
- daarbuiten, als onderdeel van een kerk die relevant wil zijn voor de samenleving.  
 
Waarom zouden we ons daarvoor moeten gaan inzetten? Omdat Jezus ons de opdracht heeft 
gegeven om zijn Blijde Boodschap te verkondigen. We hebben als kerk een positief verhaal te 
vertellen van hoop, liefde, zorgzaamheid, solidariteit en verlossing. Heel veel mensen in onze tijd zijn 
daar juist naar op zoek. Maar wie nooit iets van ons hoort, weet dat niet of blijft hangen in oude 
vooroordelen.  
 
Iedereen mag zich aangesproken weten: het pastoraal team, de leden van het parochiebestuur, de 
vrijwilligers en alle parochianen. Deze bijeenkomst wil de parochianen in de Bernardusparochie en de 
Immanuelparochie meer bewust maken van de vreugde van ‘Missionair parochie zijn’.  
 
Programma 
 
19.15 uur Inloop 
19.30 uur Welkom en opening; inleiding door pastoor Maickel Prasing 
20.00 uur Via het grote scherm kijken we naar de onlinebijeenkomst, die op dat moment wordt 

uitgezonden, over ‘De Missionaire parochie- Als God renoveert’ met priester James 
Mallon vanuit Canada en bijdragen van onder meer bisschop Liesen. 

21.30 uur Nabeschouwing: Wat betekent ‘Missionair parochie zijn’ voor u als parochiaan? 
22.00 uur Afsluiting 
 
Aanmelden 
 
Vanwege de organisatie en het beperkte aantal zitplaatsen graag uiterlijk dinsdag 26 oktober 
aanmelden via teamassistent Eric Roovers, info@bernardusparochie.nl.  
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