Beste,
Vele catechisten zijn druk in de weer voor de vormselviering of de eerste communie. Of deze zijn al
achter de rug en u blikt al terug op uw werkjaar. We willen u nog een aantal momenten aanbieden,
kortbij of even veraf, waar u even kan ontspannen en even herbronnen. Neem uw agenda ter hand
en bekijk alvast de diocesane en interdiocesane catechese momenten.
We wensen u veel vreugde toe in uw engagement als catechist!
Voor de snelle beslissers!
Op 17 juni aanstaande, vindt in Halle een
interdiocesane catechistendag plaats. Een
dag van vorming en ontmoeting in en rond het
centraal gelegen Halle, bedevaartsstad en
thuisstad van de grote catechist Kardinaal
Cardijn.
In de voormiddag, een vormingsmoment met
Joris Polfliet rond de diepere betekenis van de
eucharistie, actieve deelname en beleven van
de eucharistie.
In de namiddag, vertrek voor staptocht van 5
km of 11 km door de glooiende natuur, in
kleine groepjes
Er wordt afgesloten met een eucharistieviering
voorgegaan door bisschop Lode Aerts.
Waar? Emmauskerk, Astridlaan 7, Halle
Wanneer? 17 juni van 10u tot 17u
Lees meer op
https://www.kerknet.be/organisatie/interdioce
sane-commissie-voor-catechese-icc
Godly Play introductiedag
U kan op 24 juni kennismaken met de Bijbelse
verteltechniek Godly Play en enkele van de
Godly Play verhalen. U wordt begeleid door
Katie Velghe, een van de trainsters voor Godly
Play in Vlaanderen.
Waar? Bijbelhuis Zevenkerken
Wanneer? 24 juni 2017, van 9u15 tot
16u30
Meer info, download de
folder Introductiedag Godly Play 24 06
2017

European Bibliodrama Conference
Bibliodrama is op creatieve en speelse wijze op
zoek gaan naar zingeving en spiritualiteit in de
ontmoeting tussen (bijbel)verhalen en het
persoonlijke leven in de brede
maatschappelijke context.
Dit jaar vindt de Europese Bibliodrama
Conferentie plaats in Groenhove,
Torhout op 23 -27 augustus 2017. Tijdens
deze vierdaagse ontmoeting, kom je in contact
met deelnemers uit heel Europa. Er zijn vele
vormen en speelwijzen van bibliodrama. Het
Bijbelverhaal van de profeet Jona staat
centraal.
Meer weten?
http://www.hetleerke.com/bibliodramaconference.html

SAVE THE DATE – GEESTIG 2017
Heeft u al een kaartje gestuurd naar uw
doopcatechisten, begeleiders van 1e
communie, vormselcatechisten,
jongerenbegeleiders? Wilt u ook de begeleiders
van de huwelijkscatechese speciaal uitnodigen?
Vraag gerust een aantal postkaarten en zorg
dat je catechisten de 2e editie van Geestig niet
missen!
7 oktober, in het Diocesaan Centrum
Groenhove.
Het programma komt op 1 juni op de website
catechesebrugge.be/geestig, maar de opzet
blijft hetzelfde, jullie zo veel mogelijke nieuwe
inspiratie en ideeën geven voor een fantastisch
catechesejaar!

