Beste,
Samen met de diocesane werkgroep catechese en alle aanwezigen blikken we terug op een
geslaagde editie van Geestig. Deze inspiratiedag voor catechisten gaf ons weer heel wat ideeën en
materiaal die we in onze dagelijkse catechesewerking kunnen uitwerken. In deze editie van de
nieuwsbrief vindt u de linken naar dat materiaal. Ook een aantal andere initiatieven zetten we
graag in de kijker.
Veel leesplezier!
De eerste editie van Geestig, onze inspiratie dag
voor de catechisten, verwende ons met een heel
aantal nieuwe werkvormen en materialen! We
hebben alles samengebundeld en gepubliceerd op
http://www.catechesebrugge.be/geestig
Als het materiaal ontbreekt, vind je de
contactgegevens voor verdere info over die
werkwinkel.
En staat zaterdag 7 oktober 2017 al in je nieuwe
agenda voor de volgende editie van Geestig?
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.
De website catechesebrugge.be is uitgebreid met een
luik rond huwelijkscatechese. De voorbereiding op
het kerkelijk huwelijk biedt heel wat kansen.
Er zijn de werkmappen van gezinspastoraal, die
kunnen aangekocht worden bij gezinspastoraal en de
religiowinkels.
Daarnaast stellen we u alle initiatieven voor die
doorgaan in ons bisdom. U vindt per initiatief de
plaats, de contacten en de data.
Hopelijk kan u als begeleider met dit materiaal aan
de slag of kan u inspiratie opdoen in een van de
avonden die georganiseerd worden.

Jaarthema: Bidden met het Onzevader
Op de website vind je twee nieuwe werkvormen om
het jaarthema aan te brengen bij vormelingen:
Een bezinning voor vormelingen. Aan de
hand van een aantal opdrachtjes, wordt er
dieper op het thema ingegaan. En dit alles
gebeurt op een verhalende manier.
•
Een andere werkvorm gaat in op de bedes
van het Onzevader. Aan de hand van vragen
en opdrachten verken je de inhoud per
bede.
Vormsel en 1e communietocht
•

Dit werkjaar lanceren we de vormsel- en 1e
communietocht, materiaal dat ontwikkeld werd door
CCV bisdom Gent en de inspectie & begeleiding
godsdienst en schoolpastoraal. Deze tochten laten je
kennis maken met het kerkgebouw. Ouders en
kinderen houden halt bij enkele bijzondere plaatsen
(bv. doopvont, altaar, lezenaar). Daar krijgen ze een
inhoudelijke duiding op een speelse manier.
Je kan deze tochten ontlenen voor 25€ per weekend
vanaf januari 2017.
Contacteer hiervoor CCV gezinspastoraal op
gezinspastoraal.brugge@ccv.be of via 050/74.56.30.

