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Kiezen voor dichtbij?
Pastoraat om de hoek
Op zaterdag 18 april 2015 vindt in Gouda de vierde Landelijke
Pastorale Dag plaats. Het thema van deze dag is ‘Kiezen voor
dichtbij? Pastoraat om de hoek’.

Thema
Kiezen voor dichtbij is kiezen voor de eigen gemeente, de eigen wijk, het eigen
dorp, voor het pastoraat ‘om de hoek’. De kracht zit in de kwaliteit in plaats van
in de kwantiteit. Zien we de mensen met hun vragen en noden? Welke behoeften
hebben zij als het gaat om aandacht, ontmoeting en gesprek rond levensvragen?
Op welke manier kunnen we hen als kerk nabij zijn? Pastoraat is ook altijd dichtbij
jezelf: in de pastorale ontmoeting blijf je zelf niet buiten beeld. Het raakt je, stelt
je vragen en verrijkt je.

Programma

Praktische gegevens

Deelnemers aan de dag, een samenwerking
tussen de Protestantse Kerk en
het Ouderlingenblad, hebben de keuze uit
twee inleidingen. Ds. Rob Visser, de stadsdominee van Amsterdam en predikant op
IJburg, en prof. Henk de Roest, hoogleraar
Praktische Theologie aan de PThU,
belichten elk vanuit hun eigen invalshoek
de thematiek. Vervolgens is er een ruim
aanbod van meer dan dertig workshops in drie
rondes en een markt met boeken, materiaal
en informatie van diverse organisaties.

De dag vindt plaats in scholengemeenschap
De Goudse Waarden in Gouda, locatie
Heemskerkstraat.

Welkom is iedereen die in zijn of
haar plaatselijke kerk een rol vervult in het
pastoraat, zoals ouderlingen, pastoraal
medewerkers, bezoekmedewerkers,
predikanten, kerkelijk werkers en
betrokkenen bij het jeugdpastoraat.

Op www.pkn.nl/pastoraat kunt u de
workshops bekijken en ziet u hoe u zich kunt
aanmelden. Bij aanmelding maakt u gelijk
een keuze voor de workshops die u wilt
volgen. De kosten voor de dag zijn € 27,50
(inclusief lunch en koffie/thee).
Als u zich vóór 15 maart aanmeldt betaalt
u € 25,00. Er is parkeergelegenheid in de
omgeving van de school. Vanaf station
Gouda is het ongeveer een kwartier lopen.
De ervaring leert dat naast individuele
bezoekers ook leden van pastorale teams
gezamenlijk de Pastorale Dag bezoeken
voor toerusting en het verstevigen van de
onderlinge band.
Uw vragen kunt u stellen via:
pastoraledag@pkn.nl.
In samenwerking met:

