TJC‐ll activiteitenoverzicht 2021
Het Nationaal Comité heeft 6 maal met elkaar vergaderd hoofdzakelijk via Zoom.
De gebedsgroep van TJC‐ll Nederland is maandelijks bij elkaar gekomen. De gebedstijden zijn in het
begin van 2021 voornamelijk via Zoom gegaan, later in het jaar was het een combinatie van leden die
fysiek bij elkaar kwamen en ook leden die via Zoom aansloten.
In 2021 is een vormingscursus georganiseerd voor geïnteresseerden die zich konden aanmelden.
Als leidraad voor deze vorming werden 2 boekjes gebruikt;
 Op Weg Naar het 2de Concilie van Jeruzalem
De visie en het verhaal van Peter Hocken
 Op Weg Naar de Tweede Vergadering van Jeruzalem
Visie, Oorsprong en Documenten
De cursus bestond uit 6 avonden met elke avond een eigen thema; 55 personen hadden zich hiervoor
aangemeld.
In april hebben we een Open Avond georganiseerd via Zoom met 2 sprekers:
 Robbert‐Jan Perk
 Zuster Mary Paul Friemel
In november was er een verdiepingsweekend georganiseerd in Biezemortel met als thema
“Voetstappen van de Messias”
Hoofdsprekers waren James Patrick, Edjan Westerman en Paula Leitner.
Helaas kon James niet fysiek aanwezig zijn door de Covid maatregelen.
James sprak steeds via de digitale verbinding, Zoom.
30 personen namen deel.
In november vond de TJCII Europese Familie bijeenkomst plaats in Polen; helaas kon Nederland door
de Covid omstandigheden niet fysiek aanwezig zijn. De afgevaardigde leden van het Nationaal
Comité hebben de bijeenkomsten steeds via Zoom gevolgd.
Van 5 juli tot en met 9 juli was er de TJCII Internationale Voorbede Cursus, georganiseerd door zuster
Mary Paul en Johanna waar mensen vanuit Nederland ook aan hebben deelgenomen.
De Theologische werkgroep heeft 4 keer contact gehad met elkaar, waarbij we zien dat vanuit de
bloesem de vruchten gaat groeien naar meer contacten voor de High Convocation in 2023.
Ambassadeur 2021
In januari heeft onze ambassadeur gesproken op de conferentie van de KCV. Met Pinksteren heeft ze
gedeeld op de nationale Charis dag in Utrecht. In de zomer is ze deel geweest van uitwisselings‐
programma tussen de Europese jeugd van Kissi en de Israëlische jeugd van de Hebreeuws sprekende
Katholieke parochie.
Ook is zij betrokken bij het Internationale voorbedewerk van TJC‐ll wereldwijd.
Vanaf december 2021 is zij onderweg met Europees TJCII coördinator voor de Franssprekende
landen. Eerst is er tijd genomen om elkaar persoonlijk te leren kennen. Later werd er gesproken over
de huidige structuur en geschiedenis van TJC‐ll.
Er worden eerste stappen gezet naar een onderscheiden in hoe en vanuit waar de visie te
verspreiden in de Francofonie gebieden buiten Europa: Afrika, Noord‐Amerika en de Oceanië.

