PROGRAMMA
WEEKEND 1
Waarom een missionaire
parochie? 8-10 oktober 2021
Conferentiecentrum Emmaus
Sprekers: o.a. Mirjam Spruit
stafmedewerker bij het Centrum
voor Parochiespiritualiteit

WEEKEND 2
Leiderschap & teamwork
21-23 januari 2022
Conferentiecentrum Emmaus
Sprekers: o.a. Jeroen Alting von

KOSTEN EN AANMELDEN
Deelname aan de weekenden
kost 350 euro per persoon. De
prijs is inclusief verblijf, catering
en studiematerialen. Schrijf je
in voor de weekenden op de
website: missionaireparochie.nl/yp.
Je kunt je alleen aanmelden voor
alle drie de weekenden.
INFORMATIE
Heb je nog een vraag? Stuur een
email naar Carolien Hoogenboom,
choogenboom@missionaireparochie.nl

Geusau, leidinggevende en
medeoprichter KingsMen en
Tom Koot, senior consultant bij
Xpand Nederland

WEEKEND 3
Gemeenschap, gebed &
gastvrijheid 4-6 maart 2022
Abdij Mariënkroon
Sprekers: o.a. Arnoud Drop,
directeur Alpha Nederland

ALS GOD RENOVEERT

TIJDEN
Alle weekenden duren van
vrijdagavond 18 uur tot
zondagmorgen 11 uur. Op
zondagmorgen wordt het
weekend afgesloten met een
Eucharistieviering en koffie &
thee.
BLIJF OP DE HOOGTE
Meld je aan voor de nieuwsbrief
met het aanbod voor young
professionals op:

missionaireparochie.nl/yp

Verdiepingsweekenden
voor young professionals

Als God renoveert
en Rebuilt

Je bent jong, young professional
of bijna student-af, actief in je
geloofsleven en betrokken in je
parochie. Het thema ‘missionair
zijn’ spreekt je aan.
Maar hoe doe je dat, ‘missionair
zijn’ in je kerk? Hoe maak je
de Kerk relevant in je eigen
omgeving? Hoe verhoud je
je tot de pastoor en/of het
pastoraal team? Waar begin
je in hemelsnaam? Bij de
drie Missionaire parochie
verdiepingsweekenden voor
young professionals!
WAT GAAN WE DOEN?
In drie weekenden tijd leer je
wat een missionaire parochie is
en hoe je kunt meehelpen om

jouw parochie te laten groeien
op het gebied van gemeenschap,
gebed en gastvrijheid. Ook is er
aandacht voor leiderschap en
teamwork. Leiderschap begint
bij jezelf kennen als leider en
weten waartoe jij geroepen bent.
Dan kun je ook beter je steentje
bijdragen en samenwerken met
anderen, zowel binnen als buiten
de parochie. Kortom: je leert
vaardigheden die je niet alleen in
de Kerk, maar ook op je werk van
pas komen.
INSPIRERENDE LOCATIES
Voor de weekenden hebben
we inspirerende locaties
uitgezocht. Plaatsen waar het
gemeenschapsleven voelbaar

aanwezig is en waar je ook in
de natuur tot rust kunt komen.
De eerste twee weekenden
vinden plaats op conferentieoord
Emmaus in Helvoirt en het laatste
weekend bij Abdij Mariënkroon
in Nieuwkuijk. Tijdens de
weekenden zullen verschillende
sprekers inleidingen geven en is
er ruimte voor gebed, uitwisseling
en gezelligheid. Verschillende
priesters zullen voorgaan
in de Eucharistievieringen
en beschikbaar zijn voor
het sacrament van boete en
verzoening.
VOOR WIE?
De weekenden zijn bedoeld voor
young professionals. Dat ben je

In het boek ‘Als God renoveert’
schrijft de Canadese priester fr.
James Mallon op humoristische
wijze hoe hij met zijn team een
weg is gegaan van een kerk die
probeert te overleven, naar een
kerk in bloei. Een soortgelijk boek
van de Amerikaanse priester fr.
Michael White en zijn pastoraal
medewerker Tom Corcoran
‘Rebuilt. Samen bouwen aan een
vitale parochiegemeenschap’
vormt samen het gedachtegoed
van een missionaire parochie.
Dit is het uitgangspunt voor
een unieke conferentie ‘De

missionaire parochie – Als God
renoveert’ die op 24 en 25 maart
2022 in Breda wordt gehouden.
Young professionals uit zowel
Nederland als Vlaanderen kunnen
hier nu al mee aan de slag tijdens
drie unieke weekenden!

als je als junior aan het werk bent
in je vak of wanneer je je daarop
oriënteert. Bij de organisatie van
de weekenden houden we er
rekening mee dat je een baan
hebt, maar daarnaast nog kans
ziet om je talenten verder te
ontwikkelen en te benutten.

