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Studiejaar 2012-2013

CURSUS ‘GROEIEN IN GELOOF’
In september 2012 opnieuw van start

Wil jij Jezus Christus als leidraad van je leven?
Vind je het moeilijk om te verwoorden wat de kern is van je geloof?
Zoek je het christelijk geloof beter te begrijpen?
Voel je de nood aan reflectie op je christen-zijn?
Ben je als vrijwilliger in de parochie op zoek naar een steviger
geloofsinzicht?
Als je minstens één vraag met ‘ja’ kunt beantwoorden, is deze cursus iets
voor jou!
Programma
Het eerste jaar beoogt een samenhangend beeld van de hoofdlijnen van het
christen-zijn te bieden. Vertrekpunt is Jezus Christus. De naam ‘christen’
heb je immers te danken aan het feit dat we geloven dat Jezus de Christus
is. Je maakt kennis met het volk waaruit Hij werd geboren, je volgt Hem
in zijn leven, hoe in Hem het Rijk Gods nabij komt, hoe Hij zijn leven
daarvoor geeft en daartoe een gemeenschap verzamelt. Daarna maak je
kennis met die gemeenschap van Jezus, de Kerk, en sta je stil bij wat de
uit Hem gegroeide gemeenschap ervan gemaakt heeft. In vogelvlucht
volgen we dan de Kerk door tijd en ruimte, zien daarbij haar menselijke
onvolmaaktheid, maar vooral hoe ze steeds opnieuw bezield wordt door de
heilige Geest. Het leven van de Kerk heden ten dage komt ter sprake en
hoe ze ons telkens opnieuw in contact brengt met Christus, in wie we God
mogen ontmoeten. Om dan uit te komen bij de opgave van dit alles te
leven en het geloof getrouw, maar eigentijds en van binnenuit, te belijden
en door te geven.
In het tweede jaar bespreken we de wezenlijke en fundamentele inhoud
van de katholieke leer aan de hand van de Catechismus van de katholieke
Kerk. De bijeenkomsten zijn dan ook geordend rond drie pijlers: de
geloofsbelijdenis van ons doopsel (het Symbolum), de sacramenten van
het geloof, het geloofsleven (de geboden en het gebed). Of anders
verwoord: rond het geloof belijden, het geloof vieren en het geloof
beleven. De systematische wijze waarop de Catechismus het geloof

bespreekt, het eigen taalgebruik, de verwijzingen naar de heilige Schrift en
andere kerkelijke documenten, maakt dat je het christen-zijn, zoals je dat
in het eerste jaar hebt verkend, nu verder verrijkt en verdiept en dat je je
ook kerkelijke opvattingen en begrippen eigen maakt om het geloof door
te geven.
Opzet
De cursus start in september in ‘s-Hertogenbosch. Het eerste jaar omvat
negentien bijeenkomsten en het tweede jaar twintig. Iedere bijeenkomst
bestaat uit een heldere uitgebreide uiteenzetting door een docent, een
gebedsmoment en enige onderlinge uitwisseling. Jaarlijks worden er drie
schriftelijke huiswerkopdrachten gemaakt die zowel op eigen geloofsvorming zijn gericht als op de praktijk van het verwoorden van het geloof
in het leven van alledag en in het werken als parochieel vrijwilliger.
Wat het vormingscentrum van je verwacht
- inschrijving vóór 20 augustus 2012;
- wens om het christelijk geloof beter te begrijpen en (verder) te groeien in
je relatie met Christus en zijn Kerk;
- een trouwe aanwezigheid gedurende de cursusavonden en bijdrage aan
de groepsdynamiek;
- het maken en tijdig inleveren van de schriftelijke opdrachten;
- een bijdrage aan de kosten van € 90,00 per cursusjaar.
Waar en wanneer?
De cursus wordt gegeven op het Sint Janscentrum, Papenhulst 4, 5211 LC
`s-Hertogenbosch, op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur. De eerste
cursusavond is 3 september 2012.
Informatie en inschrijving
Met vragen en voor aanmelding kunt u terecht bij Anja van der Els of
Ellen Kleinpenning. Per e-mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl
Telefoon: 073-6125488

CURSUS ‘GELOVEN IN GROEI’
Deelname aan pastorale cursus
op verschillende momenten en locaties mogelijk

Kerkelijk vrijwilligerswerk is niet iets voor slechts een bepaalde groep
parochianen. Elke parochiaan kan iets gaan betekenen voor anderen.
Iedere gelovige mag zich afvragen hoe hij of zij de ontvangen talenten kan
inzetten voor het welzijn van allen. Een basisgeschiktheid is reeds
gegeven. Dit dient alleen onderkend, versterkt en verdiept te worden,
zodat de kwaliteit van de inzet van de vrijwilligers wordt bevorderd. De
pastorale cursus ‘Geloven in groei’ wil daar de noodzakelijke vorming en
toerusting voor bieden.
De cursus bestaat uit een serie modules. Eén module omvat meestal vijf
bijeenkomsten rond één thema, die in een tamelijk korte periode achter
elkaar gepland worden. De modules zijn verdeeld in:
basismodules (4), geven een inleiding op het vrijwilligerswerk in de
parochie, met als thema’s: Kerk-zijn, Vrijwilliger in de Kerk, Bijbel als
bron van kerkelijk leven en Traditie als bron van kerkelijk leven.
beleidsmodules (4), reiken kerkelijke documenten, visie, doelstelling en
uitgangspunten voor de pastoraal aan: Liturgie, Diaconie, Catechese en
Kerkopbouw.
inzetgerichte modules, geven inhoud en achtergrondinformatie bij het
pastorale werk en praktische tips: op bedevaart met de parochie;
precatechese en catechumenaat; de vierende gemeenschap; Bijbel en
liturgie; à Dieu (deel avondwake); à Dieu (deel kerkhof/crematorium);
doopvoorbereiding; jongerenpastoraat; de Kerk als sociaal vangnet; het
werk van de koster deel I, II, III; lector zijn in de kerk; huwelijk- en
gezinspastoraat; pastoraal gesprek; wegen naar een volwassen geloof
(volwassenencatechese); ouderenpastoraat; parochies in vriendschap
verbonden; kerkmuziek; cantor I en II; oecumene; christelijke ethiek en
pastoraat; geloof laten groeien (kindercatechese); een kijk op de identiteit
van je school; etc.
De modules ondersteunen de ontwikkeling en realisatie van het pastorale
beleid in parochies.

Vrijwilligers kunnen met deze modules een persoonlijk vormingstraject
samenstellen:
- De één zal deelname aan één, twee of drie modules voldoende vinden.
- Een andere vrijwilliger zal een breder traject willen volgen en graag een
verklaring ontvangen van de pastorale cursus ‘Geloven in groei’. Daartoe
dient de tweejarige geloofscursus gevolgd te zijn en van de pastorale
cursus: de basismodule ‘vrijwilliger in de Kerk’; één van de vier
beleidsmodules en vier inzetgerichte modules (waarvan minimaal drie
behorend bij de gekozen beleidsmodule).
- Weer een andere vrijwilliger zal wellicht door de parochie gevraagd zijn
of zelf de wens koesteren om in de toekomst een zending als pastoraal
assistent (= vrijwillige pastorale lekenmedewerker die met een kerkelijk
mandaat, canonieke zending, het pastorale team ondersteunt) in de nieuwe
parochie te ontvangen. In dat geval dient de vorming de tweejarige
geloofscursus ‘Groeien in geloof’ te omvatten, en van de pastorale cursus
‘Geloven in groei’ dient men de vier basismodules, de vier beleidsmodules
en vier inzetgerichte modules (naar keuze en aansluitend bij inzet in de
parochie) te volgen.
Informatie en inschrijving
Over het samenstellen van een persoonlijk vormingstraject binnen de
cursus ‘Geloven in groei’, alsook over data en locaties, staan we je graag
persoonlijk te woord. Dat kan via: 073-6125488, vragen naar Ellen
Kleinpenning, of per e-mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl.

CONTACTFORMULIER
Voor zowel geïnteresseerde gelovigen als parochies

Naam:
Straat:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Wil uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek over:
0 De cursus ‘Groeien in geloof’
0 De cursus ‘Geloven in groei’
Wil zich aanmelden voor:
0 De cursus ‘Groeien in geloof’
Wil informatie over, de module: ……………………………………..
Nodigt uit voor een gesprek in de parochie, en wil dat hierover contact
wordt opgenomen: ……….………………………… (datum)
Anders: ……………………………………………………………….
Sturen aan:
Secretariaat Diocesaan Vormingscentrum
Mevrouw A. van der Els
Postbus 1070, 5200 BC ’s-Hertogenbosch
E-mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl

