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-----

Cursussen Pastorale School van start
Basismodule Pastoraat
In maart 2017 gaat de ‘Basismodule Pastoraat’ van de Pastorale School van start in Langeraar. De module
is bedoeld voor vrijwilligers die actief zijn op het gebied van pastoraal contact- en bezoekwerk in de
geloofsgemeenschap/parochie.
De cursusplaats is de pastorie:
Langeraarseweg 90
Langeraar.
De data: maandagavond 6, 13 en 27 maart, 3 en 10 april 2017 steeds van 19.30-22.00 uur.
Vrijwilliger in de kerk
De module ‘Vrijwilliger in de kerk’ wordt op twee locaties gegeven. In deze module wordt stilgestaan bij de
eigen rol van de vrijwilliger binnen de geloofsgemeenschap. Welke verlangens motiveren en inspireren de
cursisten om actief te zijn in de Kerk? Daarna wordt dit vertaald in termen van roeping en zending. Voorts
komen de opbouw van de parochie en de verschillende werkvelden aan de orde. Ook wordt er aandacht
geschonken aan de missionaire opdracht van de parochie en de rol van de vrijwilliger daarin.
Op dinsdagavond 21 februari, 7, 21 en 28 maart en op 4 april steeds van 19.30-22.00 uur wordt de module
gegeven in de parochiezaal Marthakerk, De Bockstraat 58 in Den Haag.
Op maandagavond 6, 13 en 27 maart en op 3 en 10 april 2017 in parochiecentrum De Roef, Herenstraat 47,
Voorhout.
Aanmelden en meer informatie
E: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

-----

Geautoriseerde vertaling Amoris Laetitia beschikbaar
De Nederlandse vertaling van de door paus Franciscus geschreven exhortatie
‘Amoris laetitia’ is nu te bestellen bij het Secretariaat voor het Rooms-Katholiek
Kerkgenootschap in Nederland (SRKK). Het gaat om de door de Nederlandse
Bisschoppenconferentie geautoriseerde versie. De exhortatie is door de paus
geschreven naar aanleiding van de Buitengewone Bisschoppensynode in 2014
en de daaropvolgende Gewone Bisschoppensynode in 2015, beide met als
onderwerp huwelijk en gezin. De paus onderstreept met de titel ‘De vreugde van
de liefde’, de betekenis van het huwelijk en het gezin als een bron van door God
geschonken vreugde.
De uitgave is voorzien van meerdere handige bijlagen die het bestuderen ervan
vergemakkelijken. De prijs is € 14,20 + verzendkosten.
Bestellen: www.carolushuis.nl
Zie ook: www.bisdom-roermond.nl/vertaling-amoris-laetitia#sthash.zsdoqGOf.dpuf
-----

Pastorale aandacht voor werkzoekenden
Het pastoraal team van de parochie Sint Jan de Doper in Gouda en omgeving nam twee jaar geleden het
initiatief tot koffie-ochtenden voor werkzoekende 55-plussers. Diaken Paul Schuurmans leidt deze
inloopochtenden waarvoor mensen zich niet hoeven aan te melden. Het is niet grootschalig. De deelnemers
zitten gewoon rond de tafel. De ochtend begint met een lezing uit het Evangelie waarna een gesprek volgt.
Allerlei thema’s die de werkzoekende bezighouden worden besproken. Het is belangrijk dat zij gehoord
worden, hun verhaal kwijt kunnen. Ervaringen worden gedeeld en tips komen op tafel.
In het geloofsboekje ‘Waardevolle arbeid’ (pdf) worden thema’s a;s ‘Arbeid’ en ‘De waardigheid van de
arbeider’ toegelicht.
-----

‘Vooraankondiging’ ontmoetingsbijeenkomst pastoraatgroepen
Op zaterdagmorgen 20 mei 2017 wordt de jaarlijkse ontmoetings- en inspiratiebijeenkomst
voor pastoraatgroepen georganiseerd. Leden van pastoraatgroepen kunnen deze datum
alvast in hun agenda vastleggen. Medio april kunt u het programma verwachten en dan
kunt u zich aanmelden.

-----

Maand van de spiritualiteit
Tot 12 februari 2017 loopt de ‘Maand van de spiritualiteit’ met als thema: Compassie.
Rosita Steenbeek schreef hiervoor het essay ‘Heb uw vijanden lief’. Uit een shortlist ‘Beste
spirituele Boek 2017’ is als winnaar gekozen: Rusteloosheid van de Belg Ignaas Devisch (De Bezige Bij).
Meer informatie is te vinden op www.maandvandespiritualiteit.nl.

----Aanbod Kadercursus Kerkopbouw
Bij voldoende belangstelling wordt er dit jaar de ‘Kadercursus Kerkopbouw’ georganiseerd. Parochies staan
voor belangrijke opgaven: beleid ontwikkelen voor meerdere kerklocaties, werken met een pastoraal team,
missionaire dynamiek gestalte geven, aanpassingen in de schaal waarop alles gebeurt, soms grootschaliger,
maar ook meer oog krijgen wat er kleinschalig in ontwikkeling is. Hierbij wordt veel verwacht van vrijwilligers,
vooral van vrijwilligers die een centrale, coördinerende rol spelen in het parochieel gebeuren, zoals leden
van pastoraatgroepen, bestuursleden, coördinatoren voor de verschillende taakgebieden en
vrijwilligerscoördinatoren. Het volgen van de ‘Kadercursus Kerkopbouw’ kan hierbij een steun in de rug zijn.

De cursus bestaat uit drie modules van vijf bijeenkomsten. De modules zijn in willekeurige volgorde te
volgen.

Module 1 Deel hebben aan de opbouw van een parochie
Module 2 Visie en beleid
Module 3 Missionaire dynamiek van de kerk
Om toegelaten te worden tot de drie modules gelden de volgende criteria:
•
•
•
•

Meerjarige ervaring als vrijwilliger in een parochie
De drie inleidende modules van de Pastorale School gevolgd hebben met een basismodule naar
keuze
Lidmaatschap van een parochiebestuur, pastoraatsgroep of een andere coördinerende rol vervullen in
de parochie
Opgave met instemming van het pastoraal team en parochiebestuur

De kosten zijn € 50,00 per persoon per module. Deze kosten worden bij de parochie van de cursist(en) in
rekening gebracht.
Aanmelden en meer informatie
Bisdom Rotterdam, Pastorale Dienstverlening
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T. 010-2815184
E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
I. www.bisdomrotterdam.nl/voor-parochies/pd-pastorale-dienstverlening/pastoraat

