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James Mallon komt naar Nederland

Als God renoveert. Zo heet de bestseller van de Canadese priester father James Mallon over
parochievernieuwing. Het boek verscheen eerder dit jaar in het Nederlands. De priester beschrijft hierin
een methode om tot vitalisering van het kerkelijk leven in een parochie te komen. In maart 2020 komt
Mallon naar Nederland om zijn methode tijdens een tweedaagse conferentie toe te lichten. Alle parochies
zijn hiervoor harte uitgenodigd. Op 26 september vindt in Breda een startbijeenkomst over de
conferentie De Missionaire Parochie plaats.
Tijdens die startbijeenkomst worden de deelnemers geïnformeerd over de grote landelijke conferentie De
Missionaire Parochie die op 24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch wordt gehouden. Father James Mallon zal daar
de keynotespeaker zijn. De conferentie is een initiatief van bisschop Jan Liesen van Breda en wordt ondersteund

door het Centrum voor Parochiespiritualiteit, Alpha Nederland en het Katholiek Alpha Centrum en Xpand. Op
de website van de organisatie is onder meer een interview met father James Mallon te zien.
Uitnodiging
“De conferentie ‘De missionaire parochie’ is nadrukkelijk bedoeld voor het hele Nederlandse taalgebied, voor
allen die ernaar verlangen om met hun parochie een weg in te slaan naar een missionaire parochie of de
missionaire weg die ze zijn ingeslagen in hun parochie verder willen uitbouwen,” zo schrijft bisschop Liesen in
de uitnodiging voor de conferentie. “Het doel van de conferentie is om katholieken te mobiliseren om zich
(weer opnieuw) met hoop en visie in te zetten voor een missionaire parochie met impact op haar directe
omgeving,” aldus de bisschop van Breda. De conferentie is bedoeld voor alle priesters, diakens, pastoraal
werkers, catechisten en kernvrijwilligers uit alle parochies in Nederland en Vlaanderen. Ook de nieuwe
bewegingen zijn uitgenodigd.

Father James Mallon is de auteur van het boek 'Als God renoveert' over
parochievernieuwing
Zuidelijke bisdommen
De werkgroep parochievernieuwing van het bisdom Roermond beveelt de conferentie van harte bij de parochies
in Limburg aan. ‘Als God renoveert’ is een van de twee recent verschenen boeken die parochies kunnen helpen
bij het vinden van nieuwe wegen. Het andere boek dat van harte wordt aanbevolen is ‘Rebuilt’ van de
Amerikaanse pastoor Michael White en zijn pastoraal medewerker Tom Corcoran. Ook de methode in dit boek
wordt ondersteund door het Centrum voor Parpochiespiritualiteit en het Katholiek Alpha Centrum. Beide
boeken zijn onder meer te koop via het Carolushuis van het bisdom Roermond.
De startbijeenkomst voor de zuidelijke bisdommen vindt plaats op 26 september in Bovendonk in Hoeven bij
Breda. Op 3 oktober is er een startbijeenkomst voor de noordelijke bisdommen in het Ariënsinstituut in Utrecht.
Beide startbijeenkomsten duren van 14.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt het programma van
de tweedaagse conferentie van volgend jaar nader toegelicht en is er ruimte voor inbreng uit de parochies en
bisdommen. Aanmelden voor de startbijeenkomsten kan tot en met 21 september.
Tickets voor de conferentie van maart 2020 zijn vanaf 1 september verkrijgbaar. Parochies die met meerdere
mensen komen, kunnen groepskorting krijgen.
Aanmelden startbijeenkomst De Missionaire Parochie

