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ARCHIEF: Beheer parochiearchief 

Workshopleiders: medewerkers archief  

Inhoud: De workshop heeft tot doel om parochiebestuurders en -vrijwilligers, die zich bezighou-

den 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 v.d. Poll 

(hvdpoll@bisdomdenbosch.nl) vragen inzenden die tijdens de workshop beantwoord zullen wor-

den. 

 

BOUWZAKEN: Toekomst voor parochieel onroerend goed 

Workshopleiders: medewerkers bouwzaken  

Inhoud: In deze workshop is het de bedoeling om ervaringen uit te wisselen op gebied van on-

derhoud, restauratie, subsidiemogelijkheden en verduurzaming van het parochieel vastgoed.  

Er zijn diverse ontwikkelingen te benoemen met betrekking tot het vastgoed van de parochies 

waardoor parochiebesturen vol met vragen omtrent het vastgoed kunnen zitten.  

De bouwkundige adviseurs van het bisdom zullen verder de vragen, die leven onder de aanwezi-

gen, beantwoorden. 

 

DIACONIE EN CARITAS: De Diaconale Monitor: synodaal op weg naar consensus 

Workshopleider: Jeroen Goosen, medewerker bisdom van ’s-Hertogenbosch  

Inhoud: In onze samenleving kennen we heel veel goede doelen en ook op onze parochielocaties 

gebeurt heel veel op het terrein van diaconie en caritas (naastenliefde en dienst aan de ander). 

Hebben we eigenlijk zicht op waar we als parochiegemeenschap allemaal mee bezig zijn?  

Waar kunnen we elkaar versterken of waar blijven mensen in nood zitten? 

Hoe maken we als parochianen, vrijwilligers en bestuurders sámen keuzes zonder de hele we-

reld als Atlas op onze nek te nemen?  

De Diaconale Monitor kan helpen om samen hierover in gesprek te gaan en realistische keuzes 

te maken, die als gemeenschap te dragen zijn, die stimuleren én die motiveren. 

 

FAMILIE- EN GEZINSPASTORAAT: Luisterend in beweging komen 

Workshopleiders: Marcel en Lydia Zimmer  

Inhoud: Zeker voor kinderen is geloven geen celebraal proces. Als geloven liefde is voor de Va-

der en enthousiasme voor Jezus, dan mag dat in volle overgave en met heel het lichaam beleefd 

worden. Je mag er helemaal zijn in de vriendschap met Jezus. 
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Deze notie is van oudsher meer ontwikkeld in de evangelische kerken. Misschien kunnen we als 

katholieke parochies met families, kinderen in ons midden leren van deze rijkdom? Marcel en 

Lydia Zimmer (www.marcelenlydia.nl) zijn geworteld in de evangelische kerk en treden zo’n 15 

jaar overal in het land op voor kinderen. Bijna iedereen kent enkele van hun liederen. Marcel: 

’Geweldig om samen met jong en oud onze liefde naar God te kunnen uiten met muziek en 

zang.’ In de workshop helpen ze ons in beweging te komen. Wat kan dit  betekenen voor familie-

pastoraat in de parochie? 

Kijk hoe Marcel en Lydia rond Kerstmis dit jaar schoolkinderen meenamen naar de geboorte van 

Jezus in de Lambertuskerk in Rosmalen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1973/events/re-

cording/167110470001973 

 

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 bovenal 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 ver-

sterkt?  

de afdeling Jong Bisdom Den Bosch heeft materiaal beschikbaar om een dergelijk gesprek in de 

parochie aan te gaan. Wij nodigen u hiervoor van harte uit. Wilt u tochtgenoot zijn? 

 

MISSIE: De grote missie-uitdagingen van onze tijd 

Workshopleiders: Charles Eba'a, CSSp, missiesecretaris en Missio  

Inhoud: Workshop waar wordt gesproken over Missio: 200 jaar geloven en geven. 

Missio Pauselijke Missiewerken is ondanks haar 200-jarig bestaan wellicht alleen bekend van de 

jaarlijkse collecte op Missiezondag. Maar Missio is veel meer dan dat. Nationaal directeur Vin-

cent Goulmy en bureaucoördinator Marianne Baijens laten u kennismaken met Missio. Wat is 

Missio? Wie zijn de mensen? Wat doet Missio? Is Missio met haar 200 jaar nog wel relevant voor 

de kerk van nu? En misschien wel de belangrijkste vraag: wat heeft missie met geloven te ma-

ken? 

 

OPLEIDING – VORMING: Beter Horen - Om het verlangen te verstaan en goed te investeren 

Workshopleider: Ellen Kleinpenning,  medewerkster bisdom van ’s-Hertogenbosch  

Inhoud: “Er moet meer worden geïnvesteerd in geloofsontwikkeling en catechese. Dit geldt zo-

wel voor lekengelovigen als pastorale krachten en voor alle generaties. Vorming is essentieel 

voor een vruchtbaar christelijk leven en voor een sterke relatie met Christus en de Kerk. Hierbij 

kan bijvoorbeeld worden gedacht aan cursussen en activiteiten gericht op het vergroten van de 

kennis over de bijbel, apologetiek, gebedsvormen, etc.” (‘Hoopvol luisterend naar Gods Geest’, 

p.11) 

Bovenstaande is een aanbeveling die naar voren komt in de diocesane synthese van het synodale 

proces in het bisdom van ’s-Hertogenbosch (juni 2022).  

In de workshop hernemen we kort wat we menen gehoord te hebben, gaan we opnieuw met 

http://www.marcelenlydia.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1973/events/recording/167110470001973
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gespitste oren luisteren, onderzoeken we het verlangen naar een grotere investering op vlak 

van geloofsontwikkeling en catechese, staan we stil bij de vraag van wie de investering wordt 

verwacht, om de workshop af te sluiten met de drievoudige vraag: voor wie en met wie willen 

we welke investering doen? 

Voor wie is de workshop? Deze workshop is speciaal bedoeld voor pastoraal werk(st)ers en cate-

chisten, permanente diakens en priesters werkzaam in het basispastoraat en leden van het  pa-

rochiebestuur. 

 

PASTORALE DIENSTEN GEZAMENLIJK: DOCAT: luisteren en leren naar wat ons, christenen, te 

 doen staat. 

Workshopleider: René de Weerd  

Inhoud: Binnen onze samenleving werken we op vele manieren als katholieken samen met ande-

ren. Hebben we zelf goed zicht op wat ons drijft? Hebben we voldoende zicht wat Christus ons 

hierover heeft te zeggen en wat Hem volgen betekent? Hebben we voldoende woorden om dui-

delijk te maken wat onze diepste drijfveren zijn? Hebben we kennis van de meest onbekende 

schat van onze kerk: de katholieke sociale leer? De sociale leer van de kerk biedt handvaten om 

zelf te onderkennen wat jou bezighoudt en zet je aan om bij te dragen aan een wereld van 

rechtvaardigheid en vrede. DOCAT helpt jou, met behulp van de sociale leer, om je drijfveren 

op het spoor te komen, je inzicht te geven wat Christen zijn van je vraagt, en om in actie te 

komen. Docat is er voor jong en oud en kan functioneren als brug tussen de generaties. 


