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Conferentie met James Mallon

Vorig jaar maart zou de Canadese priester James Mallon naar Nederland komen om tijdens de
conferentie ‘De Missionaire Parochie’ te spreken over zijn boek ‘Als God renoveert’. Vanwege de
lockdown ging de conferentie niet door. Er is nu een nieuwe afspraak met Mallon gemaakt op 24 en 25
maart 2022. De conferentie zal plaatsvinden op de wijze die dan mogelijk is.
Mallon is auteur van de bestseller ‘Als God renoveert’, waarin hij een succesvolle methode beschrijft om
parochies te vitaliseren. Ook in Nederland bestaat er grote belangstelling voor zijn boek. De voor vorig jaar
aangekondigde conferentie was binnen enkele dagen uitverkocht.
Om in te kunnen spelen op verschillende scenario’s met betrekking tot coronamaatregelen, heeft de organisatie
van de nu voor maart 2022 geplande conferentie besloten om deze te verplaatsen van de oorspronkelijk locatie
in Oudenbosch naar Evenementenlocatie Breepark in Breda. Deze nieuwe plek biedt mogelijkheden om te
kunnen omgaan met eventueel dan geldende coronamaatregelen en de conferentie ook te kunnen laten
plaatsvinden op ‘anderhalve meter’ afstand. Daarnaast is er op de nieuwe locatie ruimte voor meer deelnemers.
Inschrijven voor de tweedaagse conferentie is nu al mogelijk. Om verzekerd te zijn van een plaats worden
belangstsellenden gevraagd om niet te lang te wachten. Het staat parochies vrij om ook andere geïnteresseerden
uit te nodigen om deel te nemen. Het bisdom Roermond beveelt de conferentie ‘De Missionaire Parochie’ van
harte aan bij leden van kerkbesturen en pastorale teams in Limburg.

Webinars
Op weg naar maart 2022 worden verschillende webinars en activiteiten als voorbereiding aangeboden. Ook dit
voorjaar vinden er al enkele plaats:

Leiding geven vanuit een team aan de parochie
Dinsdagavond 23 maart 2021 van 20 tot 21 uur
Belangrijk bij parochievernieuwing is om goed leiding te geven aan een parochie. In de katholieke Kerk is de
pastoor de eindverantwoordelijke, de leider van een parochie. De vraag is hoe hij zijn leiderschap uitoefent.
Vanuit ‘Divine Renovation’ en ‘Rebuilt’ wordt aanbevolen om leiding te geven vanuit een team.

Leiding geven: visie ontwikkelen en communiceren in de parochie
Donderdagavond 15 april 2021 van 20 tot 21 uur
Thomas van Aquino omschrijft leiding geven of besturen als ‘”iets op passende wijze tot het vereiste doel
voeren”. Een belangrijk onderdeel van leiderschap is dan ook om dit doel voor ogen te hebben. Zeker als het
gaat om een missionaire parochie is de vraag: waar gaat het heen?

Gastvrijheid in de missionaire parochie
Woensdagavond 19 mei 2021 van 20 tot 21 uur
Meer inhoudelijke informatie over dit webinar volgt. Reserveer de datum alvast in uw agenda.
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