Beste,
Ons werkjaar is bijna ten einde, voor sommigen staan de koffers al gepakt en kijken we
reikhalzend uit naar een welverdiende vakantie. De catechese werking op de parochie vind ook zijn
vakantierust om tegen september terug op te starten met allerhande planningsmomenten. Vanuit
de diocesane werkgroepen catechese of vanuit uw decanaat, willen we u nog enkele data
meegeven die u best aanstipt in uw agenda voor volgend werkjaar. 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 en alvast een prettige vakantie.
U hebt ongetwijfeld al een kaart in handen gekregen
van Geestig, waar catechisten welkom zijn voor een
inspirerende dag. Het campagnebeeld voor dit jaar is
de vliegenier, die ons met ons hoofd in de wolken
brengt, die zijn droom realiseert, die ons extra
zuurstof geeft voor het komende jaar!
U kan op 1 oktober op elk moment aansluiten bij de
doorlopende of vaste werkwinkels en het afsluitend
moment, doorlopend van 10 tot 15u30. Het
volledige programma van Geestig is beschikbaar op
catechesebrugge.be en laat je toe om ook in te
schrijven.
Let it shine!
… samen met andere vormelingen een zalige avond
beleven
… klinkt als muziek in de oren
… zien, horen, voelen en proeven wat christen zijn
kan betekenen
… volop ambiance
… waar stilte een plaats krijgt
… zoektocht naar de Heilige Geest
Kortom een unieke ervaring voor elke kandidaatvormeling en hun catechisten. Speciaal voor de
catechisten bieden we ook een ‘voorprogramma’ en
een nawerking aan. Een voorbereidende
catechesebeurt en een vormselwake worden
uitgewerkt en vormen een geheel met de
spetterende muzikale avond.
Kijk voor een datum bij u in de buurt op
catechesebrugge.be. Inschrijven kan vanaf Geestig.
“Elkaar beluisteren en uitwisselen wat geloof al dan
niet (meer) met ons doet is vandaag een belangrijke
uitdaging ondanks de verschillen aanwezig in een
gezin, een groep, een organisatie, …
100 KAARTEN IN DE BOX geven de deelnemers
woord en beeld om tot uitdrukking en verwoording te
komen.
Deze box is gratis te ontlenen bij het CCV in het
bisdom Brugge (050/ 74 56 10 –
mailto:brugge@ccv.be) voor een ouderavond, een
werkgroep eerste communie op de parochie, een
vergadering met leerkrachten, …

Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden
worden van nieuwe initiatieven, materiaal of
vorming. Registreer u als catechist en weet de
nieuwste informatie uit 1e hand.
U kan ons helpen het brede netwerk van vrijwilligers
in kaart te brengen die catechese geven in onze
federaties of pastorale eenheden. Door u en uw
collega catechisten te registreren, kan u op de hulp
rekenen van de diocesane werkgroepen, die u
nieuwe impulsen kunnen aanbieden voor uw
catechese werking.
U kan ons ook op de hoogte brengen van uw
belangrijkste noden ter plaatse. Welk materiaal,
vorming moet volgens u ontwikkeld worden en
moeten we een hogere prioriteit geven? We horen
het graag!

