2e GEZAMENLIJKE BIJEENKOMST VAN BERNARDUS EN IMMANUEL PAROCHIE:

MISSIONAIR PAROCHIE ZIJN: VERVOLG
woensdag 9 maart 2022, 19.30-21.00 uur; Cuyperszaal, Basiliek van Oudenbosch
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.
Tijdens de 1e bijeenkomst op 28 oktober jl. heeft pastoor Maickel Prasing een inleiding
gehouden over ‘Missionair parochie zijn’ en hebben we gekeken naar een landelijke online
bijeenkomst over hetzelfde onderwerp. Op de 2e bijeenkomst beginnen we met een korte
samenvatting van deze 1e bijeenkomst
De 2e gezamenlijke parochie avond *) op 9 maart wil de parochianen meer bewust maken
van de vreugde van ‘Missionair parochie zijn’. De essentie van de ‘Synodale weg’ van paus
Franciscus en van de ‘Visie tekst’ van onze bisschop komen aan de orde. In gespreksgroepen
gaan we met elkaar daarover een geloofsgesprek voeren.
Programma:
19.15-19.30:
19.30-19.50:
19.50-20.00:
20.00-20.15:
20.15-20.45:
20.45-21.00:

Inloop
Opening, gebed, ‘Missionair parochie zijn’: een verdieping
Gelegenheid tot vragen stellen over ‘Missionair parochie zijn’.
Pauze
Geloofsgesprekken over de essentie van de ‘Synodale weg’
Bevindingen delen, vervolgactiviteiten, gebed en afsluiting.

Aanmelden:
Vanwege de organisatie en het beperkte aantal plaatsen graag uiterlijk 6 maart aanmelden
via: pastoraalassistent@outlook.com
*) Deze 2e bijeenkomst stond oorspronkelijk gepland op 30 november 2021, wegens de Corona maatregelen is die
bijeenkomst toen uitgesteld.

