Beste,
Vanuit de diocesane werkgroepen catechese of vanuit uw decanaat, willen de verantwoordelijken
voor de catechese u op de hoogte houden van de nieuwe initiatieven. We hebben veel voor u in
petto en zullen u bij tijd en stond informeren van wat er op til staat. Lees aandachtig onze
nieuwste editie van de nieuwsbrief.
Veel leesplezier!

We willen alvast starten met onze nieuwe site in
de spotlight te zetten. Catechesebrugge.be
betekent:
- Visie op onze catechese werking
- Een schat aan materiaal die u kan gebruiken
als catechist. Bedoeling is dat we deze
documenten verder aanvullen met nieuw
materiaal.
- Contactgegevens: U vindt er de
contactgegevens van de diocesane werkgroepen
voor catechese of de ondersteuning voor uw
decanaat. Deze mensen staan voor u klaar om
bepaalde noden in te vullen of u te ondersteunen
bij de uitbouw van uw catechese project.
- Nieuws: De kalender bevat een aantal
activiteiten die op stapel staan. Hou zeker de data
bij in uw agenda of contacteer ons om u in te
schrijven.
Wij kijken uit naar uw concrete vragen rond
materiaal en/of ondersteuning.
Meer info: http://www.catechesebrugge.be

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. 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.
We willen de Passie in de kijker zetten als
activiteit om met de vormelingen op stap te gaan.
Of met de volledige parochie. U vindt de
praktische informatie (i.v.m. programma,
busvervoer) op hun website.
Meer info: www.depassie.be

IJD trekt aan het begin van de grote vakantie (13 juli) naar de strandkerk in Cadzand voor een
spetterende driedaagse met jongeren vanaf het
vormsel tot 16 jaar.
Meer info via deze link:
http://www.ijd.be/kalender/begin-met-zin
Dank om dit bekend te maken bij jullie
vormelingen!

Paus Franciscus nodigt in dit bijzondere jubeljaar
alle catechisten uit in Rome,
van vrijdag 23 tot en met maandag 26
september. Een soort van wereldcatechistendagen
dus.
Daar gaan we graag op in!
Je vindt meer info via deze link:
https://www.facebook.com/events/97993281538
7016/
Inschrijven (voor 1 maart!) kan via
http://www.catechesebrugge.be/2015/12/03/met
-de-catechisten-naar-rome/

