
Agenda

Kick-off evenement
Missionaire Parochie
28 oktober @ 20:00 - 21:30

Inleiding missionaire opdracht
van de Kerk
20 november @ 10:00 - 12:00

Bekijk alle Evenementen

Bezoek ons op Facebook

Centrum voor
Parochiespiritualiteit
ongeveer 2 weken geleden

In het voorjaar is een mooie nieuwe
poster van het liturgisch jaar
verschenen, te bestellen bij het
CPS. Afgelopen vrijdag is een
filmpje opgenomen op een
kinderclub in Utrecht, met uitleg
over hoe je deze poster het beste
kunt gebruiken! Coming soon.

Centrum voor Par…
472 vind-ik-leuks
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Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je in

 Verplicht

Inschrijven

*
Emailadres *

Voornaam

Achternaam

Straat + huisnummer

Postcode

Woonplaats

Stuur mij per email:
de CPS Nieuwsbrief (11x per jaar)
CPS Activiteiten in mijn regio

Nieuwsbrieven

12/05/2021 - Van Pasen naar Pinksteren

08/04/2021 - In het ritme met God

18/03/2021 - Ga naar Jozef - gids in moeilijke tijden

Bekijk alle nieuwsbrieven

Archief

Maand selecteren

Centrum voor Parochiespiritualiteit, Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen, 024 355-8029 (receptie klooster Brakkenstein), cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Onze visie

Onze missie

(Waarom bestaan we?)

Voor vitale, missionaire parochies.

Onze visie

(Wat is onze droom?)

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) wil

parochies in heel Nederland ondersteunen om te

groeien naar vitale, missionaire parochiegemeenschappen.

Binnen deze gemeenschappen:

– worden mensen – individueel en als geloofsgemeenschap – geholpen om te groeien in hun relatie met

God: om leerling van Jezus te worden.

– worden mensen geholpen om op basis van de eigen roeping dienstbaar te zijn aan anderen: om

‘missionaire’ leerlingen te worden, in de parochie, maar vooral in de eigen leefomgeving.

De doelgroepen waar het CPS zich op richt zijn: pastores, bestuurders, vrijwilligers en overige parochianen.

Onze strategie

(Hoe willen we onze missie en visie bereiken?)

Inhoudelijk zet het CPS in op de volgende thema’s: (nieuwe) evangelisatie, verdieping van de eucharistische

spiritualiteit, geloofsopvoeding, parochievernieuwing waaronder leiderschapsvorming.

De middelen die ze gebruikt om de missie en visie te realiseren zijn: presentaties, publicaties, uitwisseling

met verantwoordelijken van parochies en bisdommen, en samenwerking met derden in diverse projecten.

Bijvoorbeeld rondom geloofsopvoeding met geloventhuis.nl, rondom nieuwe evangelisatie en de

Eucharistie met katholiekleven.nl, en rondom parochievernieuwing participeert het CPS als partner in de

conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’.

Het CPS is opgericht in 1990 door de Congregatie van het Heilig Sacrament (paters Sacramentijnen) en

houdt kantoor te Nijmegen (Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300). Het CPS staat ten dienste van

parochies in heel Nederland.

Voor het onderscheid tussen missie, visie en strategie, met dank aan: Tools for rebuilding, M. White en T.

Corcoran, 2013, p. 20-24. (Een kopie van deze pagina’s is op te vragen via cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl)
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