
Kerk van de toekomst?
Inleider: Prof. dr. Paul van Geest 
Met de terugloop van het aantal pastores en kerkgangers wordt de vraag naar de 
toekomst van de kerk manifest. Is er toekomst, zoals verschillende initiatieven 
beweren, of moeten we meer luisteren naar wat het verleden heeft te zeggen als 
kerkleiders erover zwijgen? Paul van Geest neemt ons mee in deze verkenning van 
verleden, heden en een mogelijke toekomst.

Uitnodiging landelijke VPW-dag  |  21 juni 2022 in Utrecht

4 workshops
Moeten we de kerk van de toekomst niet zoeken 
in de richting van ‘bewegingen’ die het evangelie 
willen verkondigen, een boodschap aan de 
samenleving hebben (in meerdere betekenissen) 
en durven leven vanuit een evangelische 
spiritualiteit?

Vier bewegingen, die al ‘op stoom zijn’ vertellen 
over hun missie, werkwijze, en ervaringen. 
 • Hoe kan het jou als pastor inspireren?
    • Met welke groepen leggen ze verbinding?
        • Krijgen parochies daarbij voorrang 
         etc.?

U kunt deelnemen aan twee van de volgende 
workshops. Geef uw voorkeur op op het 
aanmeldingsformulier.
1 Centrum voor Parochiespiritualiteit 
 (CPS): dr. Tim Schilling 
 www.parochiespiritualiteit.org
2 Klooster in de stad: 
 br. Jan ter Maat ofm
 www.stadskloostersandamiano.nl 
3 De Laudato Si’-beweging: 
 Gerard Moorman
 www.laudato-si.nl 
4 Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV): 
 drs. Laetitia van der Lans
 www.unkv.online

Programma
  9:30 Inloop en koffie
10:00 Opening en welkom
10:10 Inleiding Prof. Paul van Geest
10:45 Reacties uit de zaal: 
 gesprek met prof. Paul van Geest
11:15 Koffiepauze
11:30 Workshops ronde 1
12:30  –  13.30 lunch en ruimte 
               voor ontmoeting
13:30 Workshops ronde 2
14:30 Plenair gesprek en discussie over 

de vraag waar wij de kerk van de 
toekomst zien (ontstaan)? 

 Wat inspireert je? 
 Hoe zie je de overgang van de 
 huidige situatie naar iets nieuws?
15:15 Gebedsviering
15:30 Einde

Waar?
Kerkcentrum Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR in Utrecht 
(Hoograven). Het kerkcentrum is makkelijk te 
bereiken met het openbaar vervoer o.a.:
• via NS-station Vaartsche Rijn (± 10 min. lopen)
• met buslijn 8 vanaf NS-station Utrecht Centraal 
• parkeren in de buurt is ook mogelijk

Aanmelden
• meld je aan vóór 15 juni a.s. 
• vul het aanmeldformulier in
• voor VPW-leden is de dag gratis
• niet-leden zijn van harte welkom 
 en betalen 25 euro
• je deelname is definitief als de deelnemers-

bijdrage is ontvangen en bevestigd

Beroepsgroep VPW

onderdeel van CNV Kerk & Ideëel
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