Beste,
Het jaar is bijna ten einde maar we willen u zeker niet nalaten om ook u een zalig Kerstfeest en
een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.
In 2016 staat er alvast veel te beleven voor iedereen die met catechese te maken heeft in ons
Bisdom Brugge.
We willen u alvast een paar data meegeven om te markeren in uw agenda.
Zalig Kerstfeest en een gelukkig 2016.

Catechese Brugge komt terug online. Een
vernieuwde website met nieuwtjes
rondom catechese, het nieuwste materiaal. U zult
er meer specifieke informatie vinden bij wie u
terecht kan voor de catechese en welke
mogelijkheden tot vorming er mogelijk zijn. Hou
uw mailbox in de gaten en we sturen u alvast een
update wanneer de site online staat.
Dit jaar, op 19 maart 2016, wordt de Grote Markt
van Ieper even het centrum van Vlaanderen. Om
20 uur start dan het grootse evenement “De
Passie” waarvoor er zo’n 10.000 mensen
verwacht worden. Ieper wordt het decor voor de
actualisatie van het lijdensverhaal van Jezus
tegen de achtergrond van een oorlogssituatie.
We willen de Passie in de kijker zetten als
activiteit om met de vormelingen op stap te gaan.
Of met de volledige parochie. Op het info moment
wordt er zowel inhoudelijk als praktisch meer
uitleg gegeven over dit evenement.
Dit infomoment gaat door op donderdag 14
januari 2016 om 20 uur in het Psychiatrisch
Ziekenhuis H. Hart, Poperingseweg 16 te Ieper.
Hiervoor kan u inschrijven bij Mieke Kerckhof
(miekekerckhof@hotmail.com) en dit tegen
donderdagavond 9 januari.
Meer info: www.depassie.be
19 maart moet u natuurlijk ook markeren in uw
agenda. Dat is de dag van “De Passie”. Ieper
wordt het decor voor de actualisatie van het
lijdensverhaal van Jezus tegen de achtergrond
van een oorlogssituatie. De figuren krijgen andere
namen, maar het verhaal blijft heel herkenbaar.
Vriendschap, verraad, ontgoocheling en hoop zijn
universele thema’s waarin iedereen zich herkent,
welke levensovertuiging men ook heeft.
Met een mix van bekende en minder bekende
namen wordt dit grootse evenement een mix van
tekst, lied, muziek, dans en projectie.
Meer info: www.depassie.be

Met de catechisten naar Rome van vrijdag 23
tem maandag 26 september 2016
Tijdens het jubeljaar nodigt paus Franciscus
verschillende doelgroepen uit. Zo is er ook de
uitnodiging aan alle catechisten om tijdens het
laatste weekend van september 2016 naar Rome
te komen. Wereldcatechistendagen in Rome dus.
Daar gaan we graag op in!
We vertrekken met de Vlaamse deelnemers op
vrijdag 23 september 2016 vanuit Zaventem en
komen terug op maandag 26 september 2016.
Meer
info: https://www.facebook.com/events/97993

2815387016/
De WWW dag, die telkens doorgaat het eerste
weekend van oktober, wordt omgetoverd in een
inspiratiedag voor de catechese. Het doel is
verder de kaart te trekken van de
bredere catechese werking, niet enkel een focus
te zetten op het vormsel.
U wordt er, als begeleider, op de hoogte
gehouden van het materiaal van de
verschillende catechese werkgroepen vanuit het
bisdom. En u kan er ook via tal van initiatieven
uitwisselen met begeleiders.
Hou alvast uw agenda vrij op 1 oktober
2016 voor de eerste editie vanGeestig.

