PAROCHIEVERNIEUWING: CONFERENTIE OVER “MISSIONAIRE PAROCHIE’
OP 24 EN 25 MAART 2020 IN OUDENBOSCH
[03-10-2019]

In aansluiting op zijn pastorale brief uit 2017 met de titel : ‘Wordt
andere mensen, met een nieuwe visie’ heeft onze bisschop het
initiatief genomen om volgend jaar een landelijke conferentie te
houden. Volgens de bisschop vragen veranderende tijden namelijk
om een nieuwe doordenking van de missie van de plaatselijke
geloofsgemeenschappen. De bisschop benadrukt dat een levende
parochie een parochie is waarin het geloof gemeenschappelijk
wordt beleefd én wordt uitgedragen.
Aan zo’n ‘missionaire parochie’ is deze landelijke conferentie
gewijd. Die vindt plaats op 24 en 25 maart 2020 in en om de
Basiliek van Oudenbosch. Het Bisdom Breda heeft het initiatief tot
deze conferentie genomen. De actuele informatie hierover vindt u
op www.missionaireparochie.nl.

Voor de conferentie ‘De missionaire parochie: Als God renoveert’ heeft de bisschop de priester
James Mallon uitgenodigd. Hij is auteur van het inmiddels bekende boek ‘Als God renoveert - De
parochie van onderhoud naar bloei’. Uit het boek blijkt dat het mogelijk is: een bloeiende parochie,
waar mensen van alle leeftijden en achtergronden graag komen en zorg dragen voor elkaar en voor
mensen in hun omgeving. Het boek is begin 2019 in Nederlandse vertaling bij Adveniat verschenen.
In binnen- en buitenland worden ervaringen opgedaan met
parochievernieuwing. Volgens het Bisdom speelt daarin het boek van de
James Mallon een belangrijke rol. In dat boek wordt op een boeiende en
aanstekelijke manier verslag gedaan van een succesvolle vorm van
parochie-vernieuwing. Het boek gaat onder meer in op de grote
uitdaging onze identiteit en missie als kerk en parochie weer goed voor
ogen te krijgen.
Ook wordt ingegaan op de belangrijke vraag waar we ons van moeten
ontdoen om te kunnen vernieuwen. De noodzaak van verandering van
de parochiecultuur komt uitgebreid aan de orde. Namelijk: méér naar
buiten gericht én op groei, door als leerlingen van Christus in de wereld
te staan. Het boek sluit af met de onmisbare rol van leiderschap te
benadrukken.
Tijdens de conferentie zijn er Eucharistie vieringen, gezamenlijke gebeden, inleidingen van James
Mallon, seminars en gemeenschappelijke maaltijden. Tijdens de seminars komen onder meer de
ervaringen van parochies in Nederland, die met het boek van James Mallon aan de slag zijn gegaan,
aan de orde.
Het is voor onze geloofsgemeenschappen heel bijzonder dat zo’n belangrijke, op de toekomst van de
kerk en parochies gerichte, conferentie in en rond de Basiliek zal plaatsvinden.

PAROCHIEVERNIEUWING : HELPT H.BERNARDUS ONS
OP WEG NAAR EEN “MISSIONAIRE PAROCHIE?”
[27-11-2019]

Op 24 en 25 maart 2020 vindt in en rond de Basiliek van Oudenbosch een landelijke conferentie
plaats. Ons bisdom heeft daartoe het initiatief genomen. Het thema van de conferentie is: ‘De
Missionaire parochie, als God renoveert’. Een missionaire parochie is een parochie die op weg wil
gaan naar een bloeiende parochie, waar mensen van alle leeftijden en achtergronden graag komen.
Maar ook een parochie waarin mensen zorg willen dragen voor elkaar én oog hebben voor mensen
buiten de parochie.
Als wij naar de Basiliek gaan en volgend jaar mensen uit heel Nederland de conferentie bezoeken,
‘ziet’ de H. Bernardus van Clairvaux al die mensen aan komen. Op de voorgevel van de Basiliek staat
namelijk het beeld van Bernardus. Wat heeft Bernardus, die ruim 900 jaar geleden werd geboren, te
maken met het op weg gaan naar een Missionaire parochie?

Om op die vraag in te gaan wordt eerst aangegeven waarom de bisschop een Missionaire parochie
belangrijk vindt. Daarna komt onze Bernardus aan bod en blijkt dat zijn geloofsbeleving ons kan
helpen om op weg te gaan naar een Missionaire parochie.
In aansluiting op zijn pastorale brief uit 2017 met de titel : ‘Wordt andere mensen, met een nieuwe
visie’ heeft onze bisschop het initiatief genomen om deze landelijke conferentie te organiseren.
Volgens hem vragen veranderende tijden namelijk om een nieuwe doordenking van de missie van de
parochies. Een bloeiende parochie is een parochie waarin het geloof gemeenschappelijk wordt
beleefd én wordt uitgedragen. Het van uit ons hart proberen te werken aan een persoonlijke relatie
met God, onze Vader, en met Jezus Christus staat daarbij centraal.
Het levenslang werken aan een persoonlijke relatie met God en met Jezus is door Bernardus in zijn
leven en geschriften krachtig naar voren gebracht. Hij leefde, net als wij, in een woelige tijd, waarin
de kerk op zoek was naar waar het bij het geloof écht om gaat. In zijn catechese over deze kerkleraar
in 2009 wijst paus emeritus Benedictus XVI op het volgende. Voor Bernardus ligt de ware kennis van
God in de persoonlijke en diepe ervaring van Jezus Christus en Zijn liefde voor ons. Alleen zo leert je
Hem steeds beter kennen, beminnen en volgen. En de paus voegt daar nog aan toe: ‘Moge dat voor
ieder van ons geschieden!’.

Paus emeritus Benedictus XVI beschouwt Bernardus als een
voorvechter van een ‘theologie van het hart’. Dat lees je
bijvoorbeeld ook in het boek van Bernardus: ‘Ommekeer, de
omvormende kracht van Gods woord’.
Het woord ‘Ommekeer’ en ‘andere mensen worden’, waar de
bisschop op wijst, liggen in elkaars verlengde. In dat boek stelt
Bernardus dat God tot het hart van de mens spreekt; Hij kan
daar gehoord en ervaren worden.
Dus het met het hart verbonden geloof van de H. Bernardus
kan helpen om, biddend, op weg te gaan naar een Missionaire
parochie. Mooi dat onze parochie naar hem is genoemd.
Frans van den Bosch, pastoraal assistent

