
“DE MISSIONAIRE PAROCHIE” dond. 24 - vrijd. 25 maart 2022 in BREDA 
 

Tweedaagse Conferentie over de toekomst van onze parochies. 
 
www.Missionaireparochie.nl .  
 

UITNODIGING AAN ALLE PAROCHIANEN 
 

Paper van Pastor van Vliet voor ALLE parochianen van de Augustinus Parochie. 
Namens het Pastoraal Team neemt Pastor van Vliet deel. 

 
A) Wat is een missionaire parochie? 
In het verleden functioneerde de parochie in een overwegend christelijke cultuur, 
waar men vanzelfsprekend in deze Kerk opgroeide. In de afgelopen decennia is de 
wereld echter grondig veranderd. Voor de Kerk breekt nu een nieuw tijdperk aan 
Iedere gedoopte heeft zijn of haar charisma’s. Alle christenen staan samen voor 
mooie en belangrijke uitdagingen. 
 
B) Basisinformatie en programma 
* Inleidingen; workshops; Eucharistieviering en gebed; ontmoeting 
* Zie voor ALLE INFO: de website www.Missionaireparochie.nl. Plaats van samen-
komt: Breepark, Bavelseparklaan, 4817 ZX Breda 
* Bestuur van onze Augustinusparochie sponsort iedere deelnemer met 95 €. 
* Reeds meer dan 1000 deelnemers 
 
C) Twee mogelijkheden tot deelname 

* Eerste mogelijkheid: met de bus van de Petrus Parochie in Leiden. DAN voor 

bus EN conferentie je aanmelden bij: HH. Petrus en Paulus Parochie Leiden, Ma – 
do: 09.30 – 11.30 uur; T: 071 737 00 87 of E: petrusenpaulusleiden@gmail.com 
Kosten nul euro, want bus is gratis en ons PB vergoedt jouw ticket van 95 €.  
Vertrek bij de Petruskerk, Lammenschansweg 40A. Daar ruime (betaalde) par-
keergelegenheid. Vertrek beide dagen 08.00 uur. Terug Do rond 22.00 – Vrij rond 
19.00. 
* Tweede mogelijkheid: Je DAN zelf aanmelden via de website (kosten: 95 € bij 
aanmelding van drie personen of meer; anders 130 €. Op eigen gelegenheid naar 
Conferentiecentrum: Breepark, Bavelseparklaan, 4817 ZX, Breda. Je kunt daar 
desgewenst overnachting reserveren, “zolang de voorraad strekt”… ☺ ! 
 
D) Voorts 
* Nog  vragen? Mail naar Pastor van Vliet ctm.van.vliet@planet.nl.  
* Na aanmelding uw naam en telefoonnummer doorgeven aan Pastor van Vliet. 
Hij stuurt allen een complete deelnemerslijst toe voor onderling contact vóór, 
tíjdens en ná de conferentie; en zorgt voor de 95 Euro vergoeding van het PB. 
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