Uitnodiging Professorenmanifest en Bezield Verband Utrecht voor een werkbijeenkomst
op zaterdag 9 november 2013

Wordt deze email niet goed
weergegeven?
Open dit bericht in uw browser.

Professorenmanifest
Uitnodiging voor een werkbijeenkomst op 9 november 2013 in Amersfoort van het
Professorenmanifest en Bezield Verband Utrecht
Bezieling als opgave en noodzaak
Inleiding
Sinds de landelijke bijeenkomst van 7 september (zie voor
verslag: http://bezieldverbandutrecht.nl/index.php/bijeenkomst-7-sept-2013) ontvangen wij
een toenemende stroom berichten over versnelde fusies en aankondigingen van
kerksluitingen. Parallel daaraan worden allerlei maatregelen genomen die er op gericht
lijken te zijn om de verscheidenheid, eigenheid en identiteit van lokale
geloofsgemeenschappen op te laten lossen in een parochiële eenheid, geconcentreerd in
een eucharistisch centrum.
De aankondiging van een besluit tot onttrekking aan de eredienst met de aanzegging dat
het eigen gebruik voor vieringen afgebouwd moet worden, dreigt het begin van het einde te
betekenen voor veel lokale geloofsgemeenschappen.
We beschouwen een niet-aflatende inspanning voor de verdere ontwikkeling van de vitaliteit
van de lokale geloofsgemeenschap als een primaire en wezenlijke opgave. Maar ook om
een tweetal praktische redenen is dat onder de huidige omstandigheden noodzakelijk. Een
levende, bezielde gemeenschap zal er immers beter in slagen om onder de toenemende
druk tot centralisatie overeind te blijven. Bovendien vormt bij een per bisschoppelijk decreet
opgelegde kerksluiting de mate van vitaliteit van de gemeenschap een belangrijke
juridische succesfactor voor het in beroep gaan bij het Vaticaan tegen een dergelijke
beslissing.
Daarom willen we op 9 november met alle aanwezigen nadenken, ervaringen uitwisselen
en adviezen ontwikkelen gericht op versterking van de plaatselijke gemeenschap in hun
lokale omgeving. En daarbij besteden we zowel aandacht aan de pastorale, inspirerende,
bezielingskant (wat we zullen noemen de inhoudelijke kant), maar zeker ook aan de wat
concreter aspecten van overleven als procedureel/tactische mogelijkheden, financiën,
organisatie, leiderschap (wat we zullen noemen de organisatorische kant).

Programma
We starten om 10.00 u. met twee korte inleidingen.
Ad de Groot geeft een overzicht van de recente ontwikkelingen in diverse bisdommen en
welke consequenties die blijken te hebben voor plaatselijke gemeenschappen. Uit zijn
inleiding volgen vragen/aanzetten voor de organisatorische werkgroepen.
Gerard Zuidberg stelt vraag “Wat is een levende plaatselijke geloofsgemeenschap” en
gaat in op enkele uitspraken van Vaticanum II over de geloofsgemeenschap als
eerstgeroepene en drager van gezamenlijk beleid, verkondiging (in woord en daad) en
viering van de gedachtenis. Uit zijn inleiding volgen vragen/aanzetten voor de inhoudelijke
werkgroepen.
Werkgroepen
Het grootste deel van de beschikbare tijd is vervolgens ingeruimd voor de twee soorten
werkgroepen.
Na de lunchpauze verzamelen we de inbreng vanuit de gesprekken en om 15.00 uur sluiten
we af.
Bestemd voor
De bijeenkomst is bedoeld voor leden van lokale geloofsgemeenschappen waarvan de
levensvatbaarheid bedreigd wordt door het strakke bisschoppelijke liturgische beleid,
grootschalige parochiefusies en kerksluitingen, en die willen werken aan het (re)vitaliseren
van hun geloofsgemeenschap, waarvoor lokaal bestaan zo’n allereerste voorwaarde is.
In verband met het karakter van de bijeenkomst (werkbijeenkomst) vragen wij u om u met
max. 2 á 3 personen per geloofsgemeenschap aan te melden.
Datum/tijd zaterdag 9 november van 10.00 – 15.00 uur (welkom vanaf 9.30 u.)
Plaats Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC, Amersfoort (goede parkeermogelijkheden,
op 5 minuten lopen van het centraal station).
Kosten
Deelname is in principe kosteloos. Wel zijn wij blij met iedere vrijwillige bijdrage. Dat kan
aan het eind van de bijeenkomst, of door een bedrag over te maken op rekeningnummer 42
83 02 718 van Bezield Verband Utrecht te Breukelen o.v.v. “Bijdrage bijeenkomst 9
november”. Omdat wij de ANBI status hebben is uw gift aftrekbaar van de
inkomstenbelasting.
Aanmelding Stuur een e-mailberichtje naar9november@professorenmanifest.nl
Met vermelding van uw naam, functie, woonplaats en geloofsgemeenschap.
Geef ook aan of u voorkeur hebt voor een werkgroep “organisatorisch” of “inhoudelijk”

Met vriendelijke groet,
namens de initiatiefgroep Professorenmanifest: Jan Stoop
namens het bestuur van Bezield Verband Utrecht: Gerard Zuidberg en Ad de Groot
Kijk ook op onze websites:
www.professorenmanifest.nl
www.bezieldverbandutrecht.nl

