
5 JANUARI 2020   7 MAART PAROCHIEBEWEGING MEETING

Thema: Deel van het geheel    
Jouw inbreng in de kerk is heel belangrijk 

Ieder van ons maakt deel uit van het grote geheel van de kerk, 
van het prachtige mozaïek wat de kerk is. Een mozaïek van 
levende stenen, waarin ieder steentje onmisbaar is. Ieder van 
ons heeft waarde als deel van het geheel. Als iemand van ons er 
niet is, is het mozaïek niet compleet. Door onze specifieke taak 
uit te voeren, geven we ons zelf, en dit is de beste manier om de 
ware gemeenschap met de broeder te vinden en op te bouwen. 
Op 7 maart staan we stil bij ieders ervaringen, verdiepen we, en 
denken we na over de toekomst. Iedereen is van harte welkom. 
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Deel van het 
geheel 

7 MAART 2020 

13:30-17:00 uur 
Mariënkroon 
Nieuwkuijk

PAROCHIEBEWEGING 
ONTSTAAN EN 

VOORTGANG IN NL

SPIRITUALITEIT VAN 
GEMEENSCHAP 
CHIARA LUBICH

FATHER JAMES 
MALLON 

24-25 MAART IN NL

De kerk wordt 
geboren en groeit 

dankzĳ de concrete 
liefde voor iedere 
persoon “Die God 

naast ons plaatst”. Op 
die manier worden 

cellen van 
broederschap 
voortgebracht

UITNODIGING
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Parochiebeweging 
Al vanaf de jaren ‘60 hebben priesters en gelovigen nieuw 
leven gebracht in parochies vanuit de spiritualiteit van 
het focolare. Zo ontstond de parochie-beweging waarin 
mensen vanuit verschillende parochies hun ervaringen 
uitwisselden en van daaruit kracht en inspiratie vonden. 
In 1985-‘86 heeft Chiara hieraan bijzondere aandacht 
gegeven met o.a. een internationaal congres op 3 en 4 mei 
1986 in Rome met 7000 deelnemers. In Nederland zijn in 
de jaren daarna regelmatig bijeenkomsten gehouden van 
de parochiebeweging.   

Spiritualiteit van gemeenschap 
Chiara Lubich en haar charisma in de kerk. 
De kerk werd altijd al als gemeenschap gezien, maar 
vandaag wordt het extra onderstreept. De spiritualiteit 
van gemeenschap richt zich op het beleven van de 
wederzijdse liefde, om het daarna aan anderen te leren. 
Hoe staan wij hierin? Wat is onze invloed en wat zijn 
onze teleurstellingen? Liggen hier juist kansen?  

Father James Mallon 
Op 24 en 25 maart zal Father James Mallon hoofdspreker 
zijn tijdens een conferentie in Oudenbosch welk als 
thema heeft: “De missionaire parochie -  Als God 
renoveert”. De Kerk in Nederland vindt dit belangrijk, 
daarom willen wij er ook aandacht aan geven.  
Op de website van de missionaire parochie is veel 
informatie te vinden: https://missionaireparochie.nl/ 
Aanmelding voor de conferentie met vroegboekkorting 
kan nog tot en met 12 januari. Daarna vervalt de korting.
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Korte schets 
inhoud meeting  

7 maart

Van harte bent u 
uitgenodigd om deel te 

nemen aan de  
meeting van de 

Parochiebeweging op 
zaterdag 7 maart van 

13:30-17:00 uur. 
Namens de kerngroep 

Aike Kurstjens  
Elly van Meel 
Thĳs van Zaal 

Opgeven vóór 1 maart 
parochiebeweging.nl@gmail.com  
Kosten €7,50 incl koffie/thee/lekkers   
te betalen bij aanvang in de receptie 

Adres: Mariënkroon, Abdijlaan 8,  
5253 PD Nieuwkuijk
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