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Netwerkbijeenkomst 2018 
 

dinsdag 13 maart 2018, 17.45 – 22.30 uur 
 

Bezinningscentrum Emmaus, Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt 
 

thema: Talenten 
 

Programma 

17.45 uur Ontvangst met soep en broodjes 

18.15 uur Vesperviering in de kapel 

18.45 uur Lezing door mevrouw dr. Toke Elshof; na afloop gelegenheid voor vragen en gesprek. 

19.30 uur Eerste ronde workshops 

20.30 uur Koffiepauze 

21.00 uur Tweede ronde workshops 

22.00 uur Afsluitende borrel 

 

 Lezing dr. Toke Elshof 
Dr. Toke Elshof (1957) is afkomstig uit het welzijnswerk. Na haar studie 

theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht werkte ze 

als catechesedocent en in het pastoraat in de parochie, onder jongeren en 

studenten, en als ziekenhuispastor en justitiepastor.  

In 2009 promoveerde zij met haar proefschrift Van huis uit katholiek: Een 

praktisch theologisch, semiotisch onderzoek naar de ontwikkeling van 

religiositeit in drie generaties van rooms-katholieke families. Deze studie is 

het eindresultaat van haar praktisch-theologische promotie-onderzoek aan 

de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. 

Toke Elshof is momenteel universitair docent Catechetiek aan de Universiteit van Tilburg. Ze 

doet onderzoek naar ontwikkelingen binnen de godsdienstige opvoeding thuis, de godsdienstige-

levensbeschouwelijke vorming binnen het katholieke onderwijs en de betekenis van het kerkelijke 

leven voor de godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming thuis en op school. Daarnaast is zij als 

gastdocent Catechetiek verbonden aan de Priester-en Diakenopleiding Bovendonk, en lid van de 

Raad van Toezicht van Verus: de Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.      

Workshops 

Archief Beheer parochiearchief 

Bouwzaken Bouwkundige talenten binnen de parochie 

Communicatie en geldwerving Samen onze talenten inzetten 

Diaconie SchuldHulpMaatje 

Familiepastoraat Zijn we arm of zijn we rijk? 

Jongeren You(th) got talent 

Kerkelijke kunst Inventarisatie en digitale database 

Liturgie Luidklokken in de parochie 

Missie Vastenactie 

Vorming Nieuwe evangelisatie 
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1.  

Archief 

Beheer parochiearchief  

De workshop heeft tot doel om parochiebestuurders en -vrijwilligers, die zich bezighouden 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 worden opgezet. Wat dient er te worden gearchiveerd en wat kan 

er worden opgeruimd. Welke zaken horen thuis in het archief? 

Deelnemers aan deze workshop worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en advies te 

vragen over zaken aangaande de parochiearchieven. Desgewenst kunnen deelnemers aan deze 

workshop ook vooraf per e-mail aan Hubert van de Poll (hvdpoll@bisdomdenbosch.nl), vragen 

inzenden die tijdens de workshop beantwoord zullen worden.  

 

 

 

Bouwzaken 
Bouwkundige talenten binnen de parochie 

De afdeling bouwzaken is ondersteunend aan de parochies, maar er blijft grote behoefte aan 

plaatselijke talenten. Ogen en oren ter plaatse zijn van grote waarde. 

Samen met u willen we hierover in gesprek gaan om elkaars talenten te herkennen, te versterken en 

in te zetten. 

 

 

 

Communicatie en geldwerving 

Samen onze talenten inzetten 

Het projectteam en een aantal consulenten van het Talenten Programma willen u tijdens deze 

workshop laten zien welke mogelijkheden dit programma uw parochie biedt op het gebied van 

communicatie en geldwerving. 

Naast een toelichting op het programma voor 2018 wordt ook een aantal ervaringen van deelnemers 

aan het programma in 2017 met u gedeeld. 

Onderwerpen die Baukje Stam (adviseur) en Ton Lansdaal (projectleider) zullen toelichten tijdens 

deze workshop zijn o.a.: 

- Wat kan het Talenten Programma voor uw parochie betekenen? 

- Hoe kunnen de vrijwillige consulenten hun talenten inzetten voor uw parochie? 

- Welk onderdeel op het gebied van communicatie en geldwerving zou u graag opgenomen zien 

worden in het programma? 
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Diaconie 

SchuldHulpMaatje 

In deze workshop wordt u een inzicht gegeven in de omvang van de schuldenproblematiek in 

Nederland en welke rol de kerk middels SchuldHulpMaatje (als interkerkelijk  initiatief) hierin kan 

vervullen om onze medemensen in nood bij te staan. 

Aandacht gaat hierbij niet alleen uit naar hoe mensen geholpen kunnen worden die reeds in de 

schulden zitten, maar ook zal aandacht gegeven worden aan de manier waarop we mensen 

vroegtijdig  kunnen bereiken via preventieve acties en vroegsignalerings-methodieken, om te 

voorkomen dat een beginnende schuldproblematiek tot problematische vorm uitgroeit. 

Tevens wordt aandacht besteed aan het bereiken van de jeugd (16 tot 26 jaar) om te voorkomen dat 

zij in de schulden komen. 

Tot slot is er ruimte binnen de workshop om te discussiëren over hoe de diaconie lokaal degelijke 

initiatieven kan realiseren.  

De workshop, verzorgd door Frans Schmit - ambassadeur van SchuldHulpMaatje, is geen theoretische 

benadering maar deelt ervaringen met u die de laatste 7 jaar in meer dan 100 plaatsen in Nederland 

zijn opgedaan. Gedurende de workshop zal duidelijk worden welke rol de kerk actief op zich kan 

nemen en welke mogelijkheden er zijn om invulling te geven aan het begrip “maatschappelijk 

relevante kerk anno 2018”.                                      Samen lukt ‘t…  

 

 

 

 

 

Familiepastoraat 

Zijn we arm of zijn we rijk? 

 

Mgr. de Korte benadrukt herhaaldelijk het belang van geloofsopvoeding of geloofsoverdracht in de 

gezinnen. Tegelijk benoemt hij wat wij allen opmerken; deze geloofsoverdracht in de gezinnen is 

problematisch. Hoe gaan we als parochies hiermee om? Wat zijn ‘good practices’? Tijdens deze 

workshop staan deze vragen centraal. Twee voorbeelden uit de praktijk worden toegelicht en er is 

gelegenheid onze ervaringen te delen. Arm en rijk: samen dragen we onze kerk de toekomst in. 

Manon van den Broek, gedelegeerde gezinspastoraat, is begeleider bij deze workshop 
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Jongeren 

You(th) got Talent! 

 

Hoe kunnen we jongeren én hun talenten als vrijwilliger inzetten in de parochie? Iedereen heeft 

talenten gekregen, ook jongeren! Een kerk met, voor en door jongeren, dat is een uitdaging voor elke 

parochie als missionaire kerk. Astrid Bakker en Ingrid van Zeeland (medewerkers van de afdeling 

Jeugd & Jongeren) gaan aan de slag met de talenten van u en van jongeren, we horen ervaringen van 

een jongere en een parochie en aan de hand daarvan komen alle do’s en don’ts voorbij als het gaat 

om jonge vrijwilligers en talenten inzetten.  

Gaat u de uitdaging aan om talenten te ontdekken? 

 

 

 

 

  

Kerkelijke Kunst 

Inventarisering en digitale database 

De diocesane commissie voor kerkelijk kunstbezit (dckk) organiseert samen met het Museum 

Catharijneconvent (erfgoed kerk en klooster) deze workshop over inventarisering van kerkelijke 

kunstobjecten en de database kerkcollectie digitaal. 

Welke talenten zijn in uw parochie aanwezig om goed om te gaan met registratie van kerkelijke 

kunst? Alles wat u wilt weten over kerkelijke kunst in relatie tot uw parochie kunt u voorleggen. 

 

 

 
 

 
Liturgie 

Luidklokken in de parochie 

 

De dienst liturgie van het bisdom en de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius verzorgen een workshop 

over het gebruik van luidklokken in de parochie. 

Wanneer welke klokken te gebruiken (bijvoorbeeld in de vastentijd)? Welke luidtradities zijn er? 

Welke uitdagingen zijn er? Welke kansen liggen er? 
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Missie 

Vastenactie  

In de Vastenactie workshop wordt u kort iets verteld over het succesvolle scholenprogramma waarin 

musicals, workshops, gastlessen en een mooi lespakket centraal staan.  

Aansluitend gaan we het Vastenactie-projectenspel spelen om u te laten ervaren wat er allemaal 

komt kijken bij ontwikkelingssamenwerking: hoe werken alle relevante partijen samen? 

Door dit spel te spelen, stap je in de rol van één van de betrokken partijen en zul je moeten 

samenwerken om het project tot een succes te laten worden! 

Deze workshop wordt verzorgd door: Angelique Steysel, stafmedewerker Scholen en Johan Compier, 

campagneleider van Vastenactie.  

 

 

 

 

 

 
Vorming 

Nieuwe evangelisatie  

Twee woorden die van alles kunnen oproepen, helaas vaak ook negatieve reacties. Dat is jammer 

want in de kern betekent het woord ‘evangelie’ een blijde boodschap. Wat is dan deze blijde 

boodschap en waartoe nodigt de Kerk ons uit? Heb je bijvoorbeeld een speciaal ‘talent’ nodig om te 

evangeliseren of wordt elke gedoopte geroepen om een eigen bijdrage te leveren? 

In deze workshop zullen we het woord ‘nieuwe evangelisatie’ inhoudelijk verkennen, het ‘waarom’ 

en het ‘hoe’ van de nieuwe evangelisatie komen in vogelvlucht voorbij. U wordt uitgedaagd om aan 

de hand van wat aangedragen wordt, te reflecteren op uw eigen leven en op uw inzet in de parochie. 

Deze workshop wil u helpen om bewuster en met meer zelfvertrouwen uw geloof te (be)leven en uit 

te dragen. 

Mirjam Spruit (stafmedewerkster van het Centrum voor Parochiespiritualiteit) en Ellen Kleinpenning 

(van het Vormingscentrum van het bisdom) zullen deze workshop begeleiden. 
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