
 

                                                                                    

3e GEZAMENLIJKE BIJEENKOMST VAN BERNARDUS  EN IMMANUEL PAROCHIE: 

MISSIONAIR PAROCHIE ZIJN: 

Ervaringen van deelnemers aan Conferentie*) in Breda 
donderdag 7 april 2022, 19.30-21.00 uur; Crypte, Basiliek van Oudenbosch 

  

 

Inleiding  Een missionaire parochie  probeert actief en met nieuw elan naar buiten te treden, is niet 
alléén 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 als zijn leerlingen de 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.  
 

1e en 2e bijeenkomst  Op de 1e bijeenkomst op 28 oktober jl. heeft onze pastoor Maickel Prasing 

een inleiding gehouden over ‘Missionair parochie zijn’ en hebben we gekeken naar een landelijke 

online bijeenkomst over hetzelfde onderwerp. De 2e gezamenlijke parochie avond op 9 maart wilde 

de parochianen meer bewust maken van de vreugde van ‘Missionair parochie zijn’. Daartoe is de 

essentie van de ‘Synodale weg’ van paus Franciscus en van de ‘Visie tekst’ van onze bisschop 

besproken en is daarover een  geloofsgesprek gevoerd.  

 

3e bijeenkomst Op donderdag 7 april delen de parochianen, die aan de Conferentie*) in Breda 

hebben deelgenomen en het pastoraal team, hun ervaringen en gaan we daarover in gesprek met 

elkaar.  

Programma:                                                                                                                                                                                
19.15-19.30:   Inloop                                                                                                                                                            
19.30-19.45:   Opening, gebed, kort overzicht van 2 dagen Conferentie                                                                                                                                         
19.45-20.20:   Deelnemers uit beide parochies delen hun ervaringen                                                                                                                                                              
20.20-20.30:   Pauze                                                                                                                                                         
20.30-20.50:   Geloofsgesprekken over:  Wat doet Missionair parochie zijn met jou en wat wil jij  er 
aan gaan bijdragen?                                                                                                                                                                                                       
20.50-21.00:   Bevindingen delen, vervolgactiviteiten, gebed en afsluiting. 

Aanmelden: 
Vanwege de organisatie en het beperkte aantal plaatsen graag uiterlijk 7 april vóór 14 uur aanmelden 

via: pastoraalassistent@outlook.com  

 

*) De landelijke Conferentie ‘De Missionaire parochie, als God renoveert’ is op 24 en 25 maart jl. in 

Breda gehouden met zo’n 1.000 deelnemers, waarvan 12 uit onze beide parochies. De hoofdspreker 

was de priester James Mallon, wereldwijd bekend van zijn boeken over Missionair parochie zijn. 

 

[04-04-2022] 

mailto:pastoraalassistent@outlook.com

