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Montfort, 15 september 2015

VERANDEREND SOCIAALSTELSEL PLAATST KERKEN VOOR UITDAGING.
U wordt van harte uitgenodigd voor de open classicale vergadering op donderdag 24 september om
19.30 uur in de Ontmoetingskerk, Emmaplein 50, 6161 SB Geleen.
Prof. dr. Cor Spreeuwenberg zal een inleiding houden over dit thema
en mw. Mariëlle Beusmans van de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond zal iets
vertellen over een aantal in de praktijk ontstane Limburgse projecten.
Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp, het zij als ambtsdrager, hetzij als vrijwilliger, wordt
van harte uitgenodigd met ons van gedachten te wisselen hoe we als kerken hiermee om kunnen en
moeten gaan.
De avond ziet er als volgt uit:
19.30 opening door de preses
19.45. Lezing prof. dr. Cor Spreeuwenberg
20.15. vragen ter verheldering
20.20. korte pauze
20.35.Praktijkvoorbeelden door mw. Mariëlle Beusmans
21.05. vragen ter verheldering
21.10 gesprek / discussie/ actie?
22.00. sluiting
'Sinds 1 januari heeft Nederland zijn sociaal stelsel drastisch veranderd door o.a. grote delen van de
zorg van het Rijk naar de gemeenten over te dragen.
Doordat in de vorige eeuw welzijn de verantwoordelijkheid van de overheid is geworden, was er
sinds de jaren zestig minder behoefte aan de traditionele taken van de kerk op het gebied van
charitas en diaconie. Nu netwerken rond mensen een grotere verantwoordelijkheid krijgen voor
passende zorg, zullen ook kerken opnieuw naar deze taken moeten kijken.
Hoe kunnen wij als kerk op deze nieuwe uitdaging anticiperen?''
Wij hopen velen van u te ontmoeten.
Met hartelijke groeten
Namens het Breed Moderamen
H.H. de Haan – Verduyn
Preses
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Prof. dr. Cor Spreeuwenberg,
arts en emeritus hoogleraar Universiteit Maastricht voor Eerste– en Tweedelijns zorg voor chronisch
zieke patiënten, maar ook nauw betrokken bij het kerkenwerk als ouderling in de Protestantse
Gemeente Maas-Heuvelland (preses kerkenraad)
Drs. Mariëlle Beusmans.
Afgestudeerd in pastoraal theologie (UTP Heerlen) met als specialisatie missiologie.
Tien jaar in Tanzania gewerkt als sociaal pastoraal opbouwwerkster (eerst 5 jaar
leiderschapstrainingen aan vrouwengroepen; en later 5 jaar leiderschapstrainingen en
ontwikkelingscursussen aan mannen en vrouwen die behoren tot de maasai stam).
Aansluitend twee jaar gewerkt in Kenia (Mombasa) als adviseur Interreligieuze Dialoog en
conflicttransformatie. Veel trainingen gegeven en een werkboek geschreven over het bespreekbaar
maken van interreligieuze thema’s aan de basis.
Tussen de twee Tanzania uitzendingen acht jaar als pastor in Eindhoven gewerkt. Parttime in een
parochie en parttime voor verschillende missionaire organisaties en initiatieven waaronder
Vluchtelingen in de Knel.
Sinds december 2010 stafmedewerker van de Dienst Kerk en Samenleving in het bisdom Roermond
met contacten naar de Limburgse vrouwenorganisaties ZijActief en Vrouwengilde en de Limburgse
Land- en Tuinbouw Bond.

