
 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Workshops 

Netwerkbijeenkomst familie- en gezinspastoraat 

17 maart 2020 17.45- 22.30 uur 

Bezinningscentrum Emmaus 

 

 

 

 

1. Archief  Beheer parochiearchief 

workshopleider Hubert van de Poll, 

 medewerker bisdom van ’s-Hertogenbosch 

inhoud 

De workshop heeft tot doel om parochiebestuurders en -vrijwilligers, die zich bezighouden met 

het beheren van het parochiearchief, richtlijnen en adviezen te geven hoe men dit moet doen.  

Als gevolg van de parochiefusies hebben de nieuwe parochies ook het beheer gekregen over de 

archieven van de voormalige parochies. 

Hoe dienen deze te worden afgesloten en hoe dient het archief van de nieuwe parochie te wor-

den opgezet. 

Welke zaken horen thuis in het archief? 

Wat dient er te worden gearchiveerd en wat kan er worden opgeruimd. 

 

Deelnemers aan deze workshop worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en ad-

vies te vragen over zaken aangaande de parochiearchieven. 

Desgewenst kunnen deelnemers aan deze workshop ook vooraf per 

e-mail aan Hubert van de Poll (hvdpoll@bisdomdenbosch.nl) vragen 

inzenden die tijdens de workshop beantwoord zullen worden. 

 

 

 

  

mailto:hvdpoll@bisdomdenbosch.nl


2. Familie- en gezinspastoraat KISI-God’s singing kids 

workshopleider  Cissy Suijkerbuijk, 

  KISI Nederland 

inhoud 

KISI-God’s singing kids is, zo zeggen zij zelf: een internationale familie van kinderen, jongeren 

en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God. KISI Nederland is ont-

staan in het bisdom van ’s-Hertogenbosch en is daar nog steeds gevestigd. Velen van ons hebben 

inmiddels kennisgemaakt met KISI. KISI heeft ruim 

10 jaar ervaring met het gelovig op weg zijn met kinderen, tieners, gezinnen. Wat zijn de erva-

ringen van KISI met betrekking tot kinderen, onze parochies en gelovig onderweg zijn? Wat is de 

oogst van deze 10 jaar? En wat kunnen KISI en parochies nu voor elkaar betekenen, wanneer we 

beiden hun missionaire opdracht serieus willen nemen?   

 

3. Familie- en gezinspastoraat Petrus 2.0   

workshopleider  Ingrid Vermeer, 

  projectleider Petrus 2.0  

 

inhoud 

Wil je groeien als een open en missionaire gemeenschap, dan kan het familiepastoraat een sleu-

tel daartoe zijn. 

In deze workshop wordt u meegenomen in het project Petrus 2.0, de werkgroep van de parochie 

Sint Petrus (Boekel, Odiliapeel, Uden, Venhorst, Volkel en Zeeland) die belast is met de voorbe-

reiding van de kinderen op de toediening van de sacramenten, de Eerste H. Communie en het 

Vormsel. 2.0 zegt het al: de gewone sacramentenvoorbereiding op een vernieuwende en inspire-

rende manier. Kom en laat u inspireren door deze good practice. 

 

 

4. Jong Bisdom Den Bosch  De kerk van vroeger, de toekomst  

  en vandaag: tochtgenoot zijn 

workshopleiders  medewerkers 

  Jong Bisdom Den Bosch 

Inhoud 

Onze kerkgemeenschap bestaat uit mensen van vroeger en mensen voor de toekomst, maar bo-

venal mensen van vandaag. Hoe kunnen we samen vormgeven aan een (wereldwijde) liefdevolle 

kerkgemeenschap? Hoe dragen wij ons steentje bij aan het samen op weg zijn? Waar lopen we 

tegen aan? En hoe kunnen we deze ervaringen zo buigen dat het ons alleen maar versterkt? Jong 

Bisdom Den Bosch nodigt u van harte uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan aan de hand 

van een uitdagende werkvorm rondom de 7 sacramenten. 

Wilt u tochtgenoot zijn? 

 

  



5. Kerkelijke Kunst  Een kerk verkocht,  

 wat te doen met de inventaris? 

workshopleider pastoor-deken Frits Ouwens, 

 bisschoppelijk gedelegeerde kerkelijke kunst 

Inhoud 

Bijna iedere parochie heeft er wel mee te maken. Een kerk vanwege gegronde redenen moeten 

onttrekken aan de Eredienst en daarna zoeken naar een juiste en waardige herbestemming. 

Maar wat te doen met de schatten die deze kerk kent. Kunstvoorwerpen, liturgisch vaatwerk, 

een biechtstoel, een preekstoel en zo zijn er nog veel meer voorwerpen te benoemen.  

Pastoor-deken Ouwens neemt u tijdens deze workshop mee in het proces hoe om te gaan met 

een inventaris en hoe te reageren op mensen die aanspraak maken op onderdelen van het inte-

rieur zoals nazaten van schenkers uit het verleden, actiegroepen uit de lokale gemeenschap en 

monumentencommissies van overheden lokaal en landelijk. Wat kan de reactie zijn en hoe kan 

het bisdom daarbij helpen? 

 

 

6. Missie  Missie ver weg en missie dichtbij 

   “Wee mij als ik het evangelie niet verkondig!”    (IKor. 9,16) 

workshopleider Embregt Wever, 

 medewerker bisdom van ’s-Hertogenbosch 

inhoud 

In deze workshop over missie ver weg en missie dichtbij wordt gesproken over: 

 - Hoe de missie ver weg dichterbij kan worden gebracht. 

 - Dat er in toenemende mate een missie dichtbij vorm mag worden gegeven. 

 - Hoe heel de parochie meer missionair kan zijn. 

Missie is een opdracht van de Heer zelf. “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en 

doopt hen … .” (Mt. 28, 19) of volgens Petrus: “Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de 

naam van Jezus Christus.  ” (Hand. 2, 38). De H. Geest spoort ons aan om Gods grote daden te 

verkondigen (RM inl). 

De H. Drie-eenheid is zelf missionair, door zich te openen naar de wereld met de zending van 

de Zoon en de H. Geest. De zending van Christus de Verlosser, is nog niet voltooid.  

Jezus brengt Gods plan tot voltooiing: de verkondiging en vestiging van het Rijk Gods, dat be-

stemd is voor alle mensen. “Daarvoor ben Ik gekomen”(Lc. 4,43). De Kerk staat in dienst van 

dat Rijk.   

Over alle continenten is het geloof verspreidt en de Kerk heeft zij zich overal ingezet voor ge-

zondheidszorg, onderwijs en rechtvaardige verhoudingen en vrede.  Het dienstwerk van de 

liefde (diakonia) behoort tot het wezen van de Kerk. (Deus Caritas Est 25); een onmisbare uit-

drukking van haar wezen. 

Het uitgaan naar de grenzen der aarde, mag heden ten dage worden verstaan als een uitgaan 

naar de grenzen van de samenleving; de rafelranden van de steden. Wat niet wegneemt, dat de 

Kerk altijd een globale solidariteit uitdraagt. In de lijn van de encycliek Laudato Si mag boven-

dien een dialoog en ontmoeting plaatsvinden tussen de kerken wereldwijd, ter wederzijdse in-

spiratie. 

 

 



7. Onderwijs  Kansen in onderwijs 

workshopleider Bart Jansen, di 

 bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs  

inhoud 

In ons bisdom zijn nog een groot aantal scholen in het primair en voortgezet onderwijs katho-

liek van signatuur. Op deze scholen zijn enthousiaste leerkrachten en docenten bezig om die 

‘RK’ identiteit vorm te geven. Dat blijft echter een ingewikkelde zaak. De populatie van scho-

len is immers niet meer zo homogeen als dat 30-40 jaar terug was. Een katholieke school staat 

vanuit haar christelijke grondhouding open voor alle gezindten en bestaat tegenwoordig dan ook 

uit een brede schakering van (niet-)gelovigen en levensovertuigingen. 

In de parochies zijn in de afgelopen jaren – mede door de fusies die hebben plaatsgevonden – de 

contacten met de scholen in hun werkgebied sterk veranderd en soms zelfs wegevallen. Het on-

derwijs kan echter baat hebben bij een lokaal aanspreekpunt in de buurt en een hernieuwd con-

tact. Het initiatief daartoe zou vanuit de parochie genomen kunnen worden om daarmee samen 

met scholen op zoek te gaan naar een nieuwe samenwerking. 

Doel van workshop:  

- Is GOD nog op school? EN wat heeft HIJ daar dan te zoeken? 

- Wat kunnen we doen? Kansen tussen parochie en school! 

- Een vernieuwd contact: inspireren & leren van elkaar 

- Uitwisselen van initiatieven en ‘best practices’. 

 

8. Opleiding – Vorming  Catechisten, een bron van trots 

 in de missionaire Kerk 

workshopleider Ellen Kleinpenning,  

 medewerkster bisdom van ’s-Hertogenbosch 

inhoud 

Catechisten vervullen al lange tijd een belangrijke rol binnen de Evangelisatie in de wereld. 

Hun aantal blijft groeien en lag afgelopen jaren tussen de 325.000 en 425.000. Wereldwijd! Niet 

in Nederland en ook niet in ons bisdom, want daar zijn ze nog onbekend. Pastorale teams be-

staan uit priesters (pastoors en kapelaans), permanente diakens en pastoraal werk(st)ers. Bin-

nen enkele jaren hopen we echter dat de teams versterkt kunnen worden met catechisten. Dat  

zijn lekengelovigen die als onbezoldigde krachten binnen een team kartrekker zullen zijn voor 

missionair pastoraat. Om daarin te voorzien is in september 2018 ‘Sint-Janscentrum 2.0’ ge-

start: nieuwe diocesane opleidingen, waaronder de catechistenopleiding.  In de workshop stellen 

we ‘de catechist’ aan u voor, willen we met u reflecteren op de roeping van de catechist, wer-

ving en selectie, taken en samenwerking; als ook suggesties verzamelen om opleiding en ont-

vangst van de catechisten te verstevigen. 

 

Voor wie is de workshop? 

Deze workshop is speciaal bedoeld voor pastoraal werk(st)ers, permanente diakens en priesters 

werkzaam in het basispastoraat en leden van het parochiebestuur. 


