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conferentie ‘De Missionaire Parochie’

Breda, september 2019

Geachte lezer,

Hierbij bieden wij u een folder aan van de activiteiten die het Bisdom en het Sint 
Franciscuscentrum organiseren in de komende periode tot en met de conferentie 
‘De Missionaire Parochie’ op 24 en 25 maart 2020.

Voor het huidige werkjaar is de leidraad in het programma de parochievernieuwing.
De veranderende tijden vragen om een nieuwe doordenking van de missie van de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen. Een levende parochie is een parochie waarin het geloof 
gemeenschappelijk wordt beleefd én wordt uitgedragen. 

Aan die ‘missionaire parochie’ is de landelijke conferentie gewijd, die op 24 en 25 maart 2020 in 
Oudenbosch plaatsvindt en waarvan de Bisschop van Breda de gastheer is. De actuele informatie
hierover vindt u op www.missionaireparochie.nl.

Verschillende activiteiten raken aan het thema van de parochievernieuwing en fungeren als een 
soort ‘voorprogramma’ voor de conferentie. Als zodanig vindt u bijvoorbeeld aangeduid de 
Sint Franciscusmiddag op 4 oktober over de bijzondere missiemaand oktober 2019, of de 
expertiseavond over parochievernieuwing op 20 november. Aan al deze activiteiten kunt u ook 
deelnemen zonder dat u zich aanmeldt voor de conferentie.

Omdat de productie van de folder langer heeft geduurd dan gepland, liggen de eerste activiteiten
die worden vermeld al weer gedeeltelijk achter ons. We hopen dat deze folder u inzicht geeft in 
wat er komende tijd op het programma staat en u helpt keuzes te maken en tijd te reserveren.
Mogen wij u vragen mogelijke belangstellenden uit uw omgeving op dit aanbod te attenderen?

Met vriendelijke groet,

Ben Hartmann
Secretaris-Generaal / Directeur Sint Franciscuscentrum
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