
 

Diocesane Impulsdag  
‘hoopvol aan de slag in de jonge kerk’ 

Zaterdag 14 januari 2012       Mariapoli  Mariënkroon  

10.00 tot 16.00 uur        Abdijlaan 12, Nieuwkuijk 

Pastoraal kader en vrijwilligers die actief zijn in het jeugd- en jongeren en huwelijk- en 

gezinspastoraat zijn van harte uitgenodigd voor deze Impulsdag! 

Het pastoraat is prachtig werk en vraagt behalve een goede toerusting ook om een hoopvolle blik en veel 

doorzettingsvermogen. De medewerkers Huwelijk & Gezin en Jeugd & Jongeren willen u daarbij graag ondersteunen. In onze 

gesprekken en bij bezoeken aan de parochies horen wij vaak de vragen: hoe kunnen wij nu het beste huwelijk- en 

gezinspastoraat opzetten in de parochie  en welke materialen zijn nu goed om te gebruiken bij de voorbereiding op de 

sacramenten: het doopsel, de communie, het vormsel, het huwelijk? En ook: hoe kunnen wij het beste een tiener- of 

jongerengroep opzetten?  

 

Om deze vragen te beantwoorden en om iedereen die actief is in het pastoraat de mogelijkheid te bieden kennis, ideeën en 

inspiratie op te doen ten behoeve van de werkzaamheden in de parochie hebben we besloten deze  Impulsdag  te organiseren. 

Het is een nieuw initiatief van de speerpunten Jeugd en Jongeren en Huwelijk en Gezin van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. 

  

Het programma bestaat onder meer uit een H. Mis met Mgr. Liesen als hoofdcelebrant en een infocafé met inkijkmaterialen. 

Ook is er ruim gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Om iedereen een passend aanbod te bieden 

wat het best aansluit bij zijn/haar interessegebied splitsen de deelnemers zich op in vijf parallelprogramma’s – zogenaamde 

‘sporen’, waaronder: 

 

 Spoor 1: Huwelijksvoorbereiding 

 Spoor 2: Communievoorbereiding 

 Spoor 3: Parochie-evangelisatie 

 Spoor 4: Vormselvoorbereiding en tienergroepen 

 Spoor 5: Jongeren en diaconie (maatschappelijke stages) 

 

Op de volgende pagina treft u een uitgebreid programma overzicht. 

 

Het is de bedoeling dat u zich voor deze dag inschrijft op de website van het bisdom, via www.bisdomdenbosch.nl/jongeren.  U 

geeft daarbij direct aan voor welk spoor u zich wilt aanmelden. U kunt kiezen voor één spoor. Inschrijven kan tot uiterlijk 7 

januari 2012 (i.v.m. catering). 

 

Mocht u vragen hebben, neemt u dan s.v.p. contact met ons op via 073 5232020 of via jongeren@bisdomdenbosch.nl.  

 

Heel graag tot ziens op zaterdag 14 januari 2012! 

http://www.bisdomdenbosch.nl/jongeren
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl


Programma: 
 
10.00 uur  H. Eucharistieviering in de Kapel met Mgr. Liesen  

10.45 uur  Inloop met koffie/thee en gebak 

11.30 uur Welkomstwoord 

 inleiding op de sporen  

 Visie  op Jeugd en Jongeren & Huwelijk en Gezin 

12.00 uur 1
e
 sessie sporen workshops(*) 

13.00 uur Lunch en mogelijkheid tot uitwisseling in infocafé  

14.00 uur 2
e
 sessie sporen workshops(*) 

14.45 uur Slotwoord  

15.15 uur Borrel  

16.00 uur Einde 

(*)  

Spoor 1: Huwelijksvoorbereiding 

Spoorleiders: Kapelaan Luc Simons, Peter en Judith van Hoof m.m.v. Brechje Loenen (Bisdom ’s-Hertogenbosch). 

Thema: ‘Taboe op seksualiteit; gewenst of achterhaald?’ 

Verwerking: Lezing, opdrachten, informatie over huwelijksvoorbereidingsproject ‘Ja, ik wil’ en uitwisseling. 

 

Spoor 2: Communievoorbereiding 

Spoorleiders: Carolijn van Voorst tot Voorst (Stichting Kinderwerk Samuel) m.m.v. Ingrid van Meer (parochie St. 

Petrus Uden) en pastoor C. Mennen. 

Thema: ’God’s grootste geschenk’; Eucharistie vieren met kinderen 

Verwerking: toelichting bij voorbereidingsproject ’God’s grootste geschenk inclusief het maken van een opdracht, 

‘good practice’ van dit project, presentatie één geloofsweg, ‘good practice’ hoe ouders en de gezinnen te betrekken 

in de zondagsmis, ‘gereedschap’  voor samen met kinderen Eucharistie vieren. 

 

Spoor 3: Parochie-evangelisatie 

Spoorleiders: Jeroen Smith en Helen Opstal (RK Alpha centrum) m.m.v. Bas van Pampus.  

Thema: Het belang van parochie-evangelisatie. 

Verwerking: het belang van parochie-evangelisatie, hoe begin je?, voorbeeld internet cursus Alpha en CaFE, 

proefsessie, uitwisseling. 

 

Spoor 4: Vormselvoorbereiding en tienergroepen 

Spoorleiders: Harm Ruiter (Bisdom ’s-Hertogenbosch), Frank Antonissen (projectleider Are You Ready) en Linda de 

Graaf (projectleider RK Rock Solid). 

Thema: Hoe kan de vormselvoorbereiding het startpunt voor een doorgaande tienergroep zijn? Wat zijn de 

succesfactoren in het werken met tieners en wat maakt het verschil of een tienergroep van de grond komt? 

Verwerking: 5 succesfactoren voor tienerwerk, voorbeelden uit de praktijk in parochies, kennismaken werkvormen 

Rock Solid en Are You Ready. 

 

 Spoor 5: Jongeren en diaconie (maatschappelijke stages) 

Spoorleiders: Marie Jeanne Zuidervaart (Bisdom ’s-Hertogenbosch) en Kristel van der Loop (Bisdom  

’s-Hertogenbosch) m.m.v. pater Hans van Bemmel (M25). 

Thema: Jongeren in Actie. 

Verwerking: Maatschappelijke stages; doelen, pilots en do’s en don’ts, stagiair aan het woord, inventarisatie van 

mogelijkheden in de eigen parochie, presentatie DiaconAction, M25. 
 


