Congres
De zoneploeg zoekt
elf geschikte kandidaten
die zich willen verdiepen
in de fundamenten en thema’s
om binnen parochies
een missionaire weg te gaan
van onderhoud naar bloei.
Via inleidingen en seminaries
gaan father James Mallon en andere sprekers in
op de fundamenten en deel-thema’s
die noodzakelijk zijn om geloofsgemeenschappen
een missionaire vorm en uitstraling te geven.

Wanneer
Dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2020,
met heenreis op maandag 23 maart.

Waar
In en om de Basiliek H.H. Agatha en Barbara
in Oudenbosch, met twee overnachtingen
in Hoeven (Nl.).

Ambassadeurs:
leerlingen &
apostelen
‘Een christen heeft niet enkel een missie,
een christen is missie!’

DE
MISSIONAIRE
PAROCHIE
ALS GOD RENOVEERT

De zoneploeg zoekt ambassadeurs
die met een grootmoedig en blij hart
ijveren voor de toekomst
van onze parochies.
&
Zij herkennen in het evangelie
Jezus’ oproep
om leerling van hem te worden en
zijn bereid ook zelf die weg te gaan.
&
Zij erkennen de weg
om te groeien in geloof:
van kandidaat-leerling,
via leerling
tot apostel van Jezus Christus.

Kosten

&
Secretariaat

Gedeeltelijke sponsoring door de pastorale
zone en gedeeltelijke eigen bijdrage.

Mieregemstraat 1, bus 1 - 1785 Merchtem
(di.-vr. van 9-12u, di.avond van 18.30-20u)

Kandidaten
Neem contact op met pastoor Koen Verheire
(0477/76.38.82) of één van de zoneploegleden
voor een verkennend gesprek.

PROGRAMMAFOLDER

Website

missionaireparochie.nl

pastoralezonedebron.be

voorjaar 2020

Boek& filmpjes

Luisterronde

‘Als God renoveert’

De zoneploeg nodigt in zes ontmoetingen alle parochiale werkgroepen,
bewegingen en verenigingen uit voor een nadere kennismaking.
Alle momenten, behalve voor cluster 2, gaan door van 19.30 t.e.m. 21.30 uur.

De parochie van onderhoud naar bloei

Eerste kennismaking: Filmpjes
Via vijf uitdagende en ontwapenende filmpjes van
elk ongeveer vijftien minuten, maakt u kennis met
de auteur van dit boek, de Canadese priester father
James Mallon en de vijf thema’s die hij als
ruggengraat voor een bloeiende parochie beschouwt.
Wanneer en waar: op de zondagen 1, 8, 22 en
29 maart en 19 april, ‘s middags na de mis:
telkens van 12-13u, in de O.-L.-V.-ter-Noodtkerk.
Nadien broodjeslunch (vrijblijvend): wie aansluit
schrijft zich, ten laatste de voorafgaande donderdag,
in via het secretariaat.

Diepere kennismaking: Boek
Via een leesgroep die maandelijks onder begeleiding
van een ervaren gids samenkomt, verkent u thema
per thema, de uitdagende materie van dit lijvige boek.
De auteur neemt u op eerlijke en humoristische wijze
mee in het proces dat hij met zijn team in de
Benedictusparochie in Halifax opging: een weg van
onderhoud naar bloei. Een leeswijzer dient als
sleutel bij het maandelijks groepsgesprek dat de
inhoud in de plaatselijke situatie zoekt te herkennen.
Info en inschrijving: op het secretariaat.
Lancering: op Aswoensdag 26 februari, om 20u.
Maandelijkse, begeleide uitwisseling: op de
zondagen 1 en 29 maart, 26 april, 24 mei en 21 juni,
telkens van 16-17.30u in het hoogkoor van de
O.-L.-V.-ter-Noodtkerk (incl. de korte lancering).

CLUSTER 1 - DINSDAG 11/02/2020 - ‘t VIJVERDAL:
parochieploegen, kerkraden, secretariaatsmedewerkers, redactieploeg K&L,
economische raad pastorale zone

CLUSTER 2 - ZATERDAG 22/02/2020, 15-17 uur - KERK MERCHTEM:
jeugdbewegingen, jongeren samen op weg, belhamels

CLUSTER 3 - DINSDAG 25/02/2020 - ‘t VIJVERDAL:
kerkgangers, gebedsleiders, lectoren, kosters, liturgische werkgroep, parochiekoren,
onthaalploegen, werkgroepen bloemenversiering, poetsploeg kerk en knokploeg merchtem,
broederschap O.-L.-V.-ter-Noodt

CLUSTER 4 - DONDERDAG 05/03/2020 - KERK MERCHTEM:
doopcatechisten, kernteam eerste communie, kernteam vormsel, kernteam samen op weg,
katholieke scholen (schoolbestuur en lerarenkorps), godsdienstleerkrachten

CLUSTER 5 - WOENSDAG 11/03/2020 - ‘t VIJVERDAL:
kwb, landelijke gilde, femma, ferm, markant, okra, neos, beheerscomite parochielokalen

CLUSTER 6 - DINSDAG 31/03/2020 - ‘t VIJVERDAL:
samana, werkgroep welzijnszorg-broederlijk delen, werkgroepen rusthuispastoraal,
contempo, knipoog, werkgroepen voetbedevaart en fietsbedevaart scherpenheuvel

