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VERSLAG 10E PASTORAAL CONGRES, NIEUWKUIJK 4-6 maart 2018 
 

WEERBARSTIGHEID EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DE KERK 

De eerste inleiding van bisschop Liesen zette 
een lijn in van verwachtingsvol openstaan voor 
de verrassingen van de Heer. 
 
De weerbarstigheid van de pastorale praktijk 
en onze eigen kwetsbaarheid kwamen goed 
voor het voetlicht. 
 
De tweede helft van het congres had het 
karakter van ‘met blijdschap kennis nemen van 

ontwikkelingen in de Kerk’: Encounter-
weekenden en midweeks, ook voor priesters; 
kindermusicalgroepen, vormende reizen voor 
mannen, sacramentencatechese met hele 
gezinnen en voorzichtige pogingen een 
parochie geheel af te stemmen op mensen die 
niet gewoon zijn naar de kerk te komen. 
 
Bron: Nieuwsbrief Pastoraal Congres nr. 15 
 
 

 
TERUGBLIK OP PASTORAAL CONGRES 2018 

 
Pastoor Henk Niesten, schreef een dag na afloop van het congres het volgende verslag. 
 
Een congres over “God, brandpunt in ons 
leven”. Focus is een ander woord voor 
brandpunt. Wat is je focus?, hoor je wel eens 
zeggen. Er zijn veel mogelijkheden om op 
gefocust te zijn: werk, gezin, huis, hobby, sport 
en last but not least gezondheid.  Dat heeft ons 
aller aandacht en daar gaan heel veel 
gesprekken over, met name als er sprake is van 
ziekte.  
Mgr. Liesen leidde het onderwerp in en draaide 
het om, om even op subtiele wijze te laten zien 
dat wij als mens focus zijn van God. Dat God 
gefocust is op de mens en dat die in het 
brandpunt staat van zijn leven en liefde. Dat 
was een goede eye-opener die werd 
onderbouwd met een mooi doorleefde 
bijbelexegese. Die opening op de zondagavond 
was raak en heeft ons allen getroffen met dank 
aan Mgr. Liesen. Het maakte de harten open 
om te luisteren naar de bijdragen op de 
maandag, waarin het thema werd uiteengezet 
aan de hand van getuigenissen hoe we dat 
samen kunnen beleven en hoe we door anderen 
daarin kunnen worden geïnspireerd. 
 
Trouw aan je eerdere afspraak  
Vader Pierik van de Foyer de Charité in Thorn 
vertelde over de gemeenschap en over het 
engagement dat de leden doen om samen te 
leven en ruimte te bieden aan gasten die aan 
een retraite meedoen. Hoe je aan elkaar 
geblutst wordt en toch vanuit het engagement 
steeds weer dag in dag uit verder gaat, want je 

hebt je aan de gemeenschap gebonden, ook als 
celibatair. ‘En als je nou eens verliefd wordt’, 
vroeg een deelnemer. Dan geef je voorrang aan 
je eerste liefde, vertelde vader Pierik heel 
nuchter met het nodige gevoel voor humor. Ik 
kan als priester ook verliefd worden, maar ik 
heb een eerdere afspraak die voorrang krijgt. 
 
Affectieve en seksualiteit 
Indrukwekkend was ook het getuigenis van 
franciscaan Bob van Laer, die samen met het 
echtpaar Leny en Jaap Klaver, vertelde over de 
verdieping in affectiviteit en tederheid die zij 
door de methode van Marriage Encounter 
hadden geleerd. Ik, als priester-pater, zei Bob 
van Laer, heb door het contact met echtparen 
geleerd hoe om te gaan met tederheid, 
affectiviteit en seksualiteit. Dat laatste was van 
jongs af aan een taboe en daar werd nooit over 
gesproken met als gevolg dat ik wel een 
geconsacreerde koelkast of diepvries leek en 
vrees had om tederheid en affectiviteit te 
tonen.  
 
Mannengroep KingsMen 
Bijzonder vond ik ook het getuigenis van Peter 
van Hoof over KingsMen, een mannengroep 
die initiatieven ontplooit om mannen van de 
luie bank af te halen en niet langer te zappen 
op de tv maar eens de rugzak op te doen en een 
fikse bergwandeling te maken. Ondertussen 
wordt er gedeeld over het geloof, er wordt 
gebeden bij de maaltijden en er wordt gedeeld 
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over de problemen in gezin, het werk en 
andere zaken. Er wordt overnacht in een 
klooster hoog op een Pyreneeëntop van waaruit 
nog eens een 5-urige bergwandeling wordt 
gemaakt, waarin de man door de inspanning 
vanzelf fysiek zwak wordt en er ruimte is voor 
het onderwerp geestelijk en gelovig leven.  
 
Gemeenschapsopbouw door het geloof 
In de diverse ontmoetingen en in het onderling 
gesprek tijdens de koffie en de maaltijden 
kwam steeds weer de gemeenschapsopbouw 
door het geloof ter sprake. De behoefte is om 
elkaar te leren kennen en elkaars geloof te 
delen. Ik merk dat ook weer in de Alpha-

cursus die ik nu weer leidt en waarin we steeds 
met meer dan dertig mensen het geloof delen 
en elkaar daarin opbouwen. 
 
Nieuwe initiatieven 
Het geloof leeft dus nog steeds en er zijn altijd 
weer nieuwe initiatieven om het aan anderen 
door te geven. Dat willen we ook bij 
Talitakumi. Jezus leeft en geneest ook vandaag 
nog. Amen. Zo zij het. 
 
Pastoor Henk Jozef Niesten 
maart 2018 
 
Bron: Nieuwsbrief Pastoraal Congres nr. 16 
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Meer: www.pastoraalcongres.nl 
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