Uitnodiging parochie Thomas a Kempisbijeenkomst d.d. 10 oktober
2017
Aan alle pastoraatsgroepen,
belangstellenden

locatieraadsleden,

parochianen

en

Thomasbijeenkomst: DE TOEKOMST VAN ONZE KERK!
Datum: dinsdag 10 oktober om 20.00 uur in de St. Jozefkerk in Zwolle
Beste parochiaan van de Thomas a Kempisparochie,
De ontwikkelingen in onze kerk gaan snel:
 In de media horen we met enige regelmaat over het teruglopen van het aantal
gelovigen.
 Om ons heen zien we die verandering ook terug in onze locaties/kerken.
 Er zijn steeds minder (nieuwe) vrijwilligers te vinden om bepaalde taken op
zich te nemen.
 De deelname aan vieringen en activiteiten wordt minder….
 Het lijkt alsof alles alleen maar minder wordt, alsof onze kerk geen toekomst
heeft….
Maar die conclusie is iets te snel genomen, want het is maar hoe we er tegenaan
kijken.
René Grotenhuis heeft over de toekomst van onze kerk een boek geschreven dat heet
‘ Van macht ontdaan’. In zijn boek vertelt René Grotenhuis - hoe
hij als directeur van Cordaid en betrokken katholiek over de
gehele wereld - geloofsgemeenschappen zag. Hoe hij onder de
indruk raakte van de wereldwijde betekenis van de kerk. Vanuit
dat perspectief schrijft hij over de Nederlandse en Europese kerk,
vooral als instituut. Hij is bijzonder kritisch over de dominant
westerse neo-liberale invloed en denken op onze kerk. Hij pleit
o.a. voor het loslaten van het denken in getallen, cijfers en het ‘nut’ denken. Want, zo
zegt hij: “ God, kan niet tellen”.
René Grotenhuis wil zijn visie over “DE TOEKOMST VAN DE KERK” op dinsdagavond
10 oktober voor ons uiteen zetten. Hij zal eerst aan de hand van zijn boek vertellen
hoe en waar hij de (broodnodige) veranderingen ziet. En wat dat voor ons gelovigen
betekent, hoe wij daar aan kunnen bijdragen.

Het pastoraal team en het bestuur nodigen u van harte uit voor deze inspirerende
avond. Na de lezing van René Grotenhuis is er volop ruimte om met elkaar in gesprek
te gaan over onze toekomst van de kerk, hier in onze eigen Thomas a
Kempisparochie. René Grotenhuis zal ook daarover meedenken en zijn ideeën en
visie daarop geven.
De toekomst van onze kerk gaat ons allemaal aan. We hopen dat velen zich geroepen
voelen om daarover mee te denken en te praten!
Heel graag tot dan.
Hartelijke groet,
Pastoraal team en bestuur van de Thomas a Kempisparochie

Agenda
Datum: Dinsdag 10 oktober 2017
Plaats: St. Jozefkerk, Ministerlaan 203 in Zwolle
19.45 uur Inloop met een kopje koffie of thee
20.00 uur Aanvang voordracht/lezing René Grotenhuis
21.00 uur Pauze (met een kopje koffie, thee of een drankje en een hapje)
21.15 uur Gesprek, vragen en discussie
22.00 uur Sluiting en vervolgafspraken
I.v.m. Organisatie en catering graag zo spoedig mogelijk uw opgave naar het
secretariaat per e-mail: secretariaat@parochie-thomasakempis.nl of telefonisch op
maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur naar het secretariaat 038-460 98 60

