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Sociale leer video 0: Handreiking 1 

In deze video geeft pastor Flohr weer wat de bedoeling is van deze digitale parochiecursus.  

Hij wil allereerst de verborgen schat van de kerk die de Sociale leer is openleggen voor parochianen, 

zodat zij hun voordeel kunnen doen met deze kennis, inzichten, impulsen en praktische 

handreikingen van het pauselijk leergezag over meer dan 100 jaar. 

Hij legt uit dat hij bewust aansluit op actualiteiten om te laten zien dat het denken van de kerk nog 

steeds actualiteit bezit en wel op een aantal themagebieden die in de Opzet van de cursus te vinden 

is.  

Daarom zal hij niet alle themagebieden systematisch behandelen maar telkens elementen toevoegen 

aan het bouwwerk dat gaandeweg een systematisch geheel vormt.  

De frequentie van verschijnen houdt gelijke tred met ontwikkelingen. Maar tenminste een keer per 

twee weken komt er een nieuwe video uit en wordt geplaatst op de parochiewebsite. Bij elke uitgave 

kan een samenvatting via secretariaat@christoffelparochie.nl worden opgevraagd waarin ook de 

teksten staan afgedrukt die in de video worden gebruikt. 

Om het nut van de cursus te vergroten staat er op de samenvatting ook een aantal vragen ter 

verdieping. Die kunnen door degene die de video bekijkt individueel maar ook met een groep 

anderen worden bekeken en besproken. Pastor Flohr neemt zich voor om ook via de digitale weg, 

Skipe, Zoom of Teams, een gespreksaanbod te doen rond het thema van een van de 

videopresentaties. Iedereen die wil kan daar dan op intekenen.  

Verder biedt een digitale methode de mogelijkheid om de presentaties aan te vullen of te corrigeren. 

Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van reacties van belangstellenden op de presentatie, die via 

de email van pastor.flohr@christoffelparochie.nl aan hem kunnen worden toegestuurd. Ook kan hij 

vragen beantwoorden die langs deze weg naar aanleiding van de presentatie aan hem worden 

gesteld.   

De presentaties duren ongeveer 30 minuten. Niet te lang om geconcentreerd te blijven.  
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