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!

Nog 1 week en dan is het zo ver! Op 19 maart
2016, om 20 uur start het grootse evenement
“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.
Samen met de organisatie van de Passie is er een
verwerkingsblaadje opgemaakt voor de
vormelingen zodat ze beter alle linken kunnen
leggen tussen de verschillende figuren.
Verwerkingsblaadje de Passie downloaden
Meer info: www.depassie.be
Godly Play is een speelse methode van
geloofsinitiatie en -communicatie. Godly Play
vertrouwt op de kracht van verhalen. Het spelen
en vertellen van verhalen is een fundamenteel
onderdeel van Godly Play. De verhalen worden
sober en authentiek verbeeld met behulp van
spelmateriaal.
De dienst gezinspastoraal ondersteunt deze
methode door het inrichten van de basiscursus
Godly Play begeleider. De nieuwe data van deze
cursus zijn:
op 2,3 en 4 november 2016
op 1, 2 en 3 maart 2017
op 3, 4 en 5 april 2017
Meer info op www.godlyplay.be.
Vanuit de diocesane werkgroep Doopsel bieden
we een aantal mail impulsen aan om ouders
blijvend te contacteren tussen het doopsel van
hun kindje en de 1e communie.
We contacteren hen 4x per jaar, bij sterke
momenten in het kerkelijk jaar, waarbij we ze
even het doopsel van hun kind in herinnering
brengen. Ook geven we een manier aan om
spelenderwijs het geloof naar hun kind te
formuleren.
De eerste 4 mailbrieven zijn gepubliceerd op de
website. Gaandeweg zullen we deze vervolledigen
tot 24 (6 jaargangen).

Op zaterdag 25 juni organiseert Bijbelhuis
Zevenkerken in samenwerking met de Abdij en
met de Oecumenische werkgroep Samen Rond de
Bijbel en CCV een 'Bijbelevent'.
Een hele dag in het teken van de Bijbel, om te
zien en te beleven dat de Bijbel plezant is en
ertoe doet!
Er zijn tal van werkwinkels o.a. met schilder Luc
Blomme of het catechesespel Godly Play, Bijbelse
spelen voor jongeren i.s.m. de jeugddienst, korte
conferenties, een rondleiding in de Abdijkerk door
pater Alexis of nog een mini-tentoonstelling over
'Erasmus en de Bijbel'.
Iedereen is welkom en kan zich op elk moment
van de dag aanmelden. De toegang is gratis.
Meer info op Bijbelhuis Zevenkerken
Noteer alvast in uw agenda:
1 oktober 2016, Geestig
Een inspiratie dag voor alle catechisten. 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 of catechese animatoren uit uw
streek.

