
 

 
 
Informatieavond Pastorale School  
 
Op dinsdag 17 januari 2017 vindt er van 20:00 – 21:30 uur een informatieavond plaats over opzet en 
inhoud van de Pastorale School. De bijeenkomst wordt gehouden in de parochiezaal van de 
Marthakerk, De Bockstraat 58, Den Haag. 
 
Inhoud van de avond 
Na een opening met gebed door pastoor Langerhuizen zal Monique Meeussen, coördinator van de 
Pastorale School van het bisdom Rotterdam, in een inleiding stilstaan bij de volgende onderwerpen:  

 Wat is de Pastorale School? 

 Hoe is de Pastorale School opgezet? 

 Wat is de inhoud van de eerste module Vrijwilliger in de kerk? 

 Hoe ziet het verdere traject van de Pastorale School eruit? 

 Wie kunnen er meedoen aan de Pastorale School? 
 

Daarna kunnen de aanwezigen vragen stellen. Ook is er gelegenheid om het cursusmateriaal van de 
module Vrijwilliger in de kerk  in te zien. Zo kan men een goed beeld krijgen van de onderwerpen die 
in deze module aan de orde komen en van het huiswerk bij de module. 
Aan het eind van de avond is het mogelijk om u direct aan te melden voor de startmodule Vrijwilliger 
in de kerk.  
 
Globale inhoud module Vrijwilliger in de kerk 
In deze module wordt stilgestaan bij de eigen rol van de vrijwilliger binnen de geloofsgemeenschap. 
Welke verlangens motiveren en inspireren de cursisten om actief te zijn in de kerk? Daarna wordt dit 
vertaald in termen van roeping en zending. Voorts komen de opbouw van de parochie en de 
verschillende werkvelden aan de orde. Ook wordt er aandacht geschonken aan de missionaire 
opdracht van de parochie en de rol van de vrijwilliger daarin. 
 
Cursusplek 
De module Vrijwilliger in de kerk  gaat gegeven worden in de parochiezaal van de Marthakerk, De 
Bockstraat 58, Den Haag. 
 
Docent 
De module wordt gegeven door een van de medewerk(st)ers van de Pastorale Dienstverlening van 
het bisdom Rotterdam of door een pastorale beroepskracht. 
 
Start van de module Vrijwilliger in de kerk 
Bij minimaal 8 deelnemers gaat de module van start. De startdatum ligt rond half februari 2017. 
 
Duur cursusavonden 
De cursusavonden duren van 19:30 – 22:00 uur. De cursisten mogen maximaal 1 bijeenkomst 
verzuimen.  
 
Kosten 
De parochie betaalt de kosten voor deelname aan deze en eventuele volgende modules. 
 
Tenslotte 
Het pastoraal team en het parochiebestuur ondersteunen deelname aan de Pastorale School van 
harte! De avond is uitdrukkelijk bedoeld voor deelnemers uit ALLE geloofsgemeenschappen van onze 
parochie. 


