GEESTIG 2022
PROGRAMMA

VOORMIDDAG WERKWINKEL 1
9u30-10u30

VOORMIDDAG WERKWINKEL 2
10u45-11u45

NAMIDDAG WERKWINKEL 3
13u45-14u45

Bezoek Biblia groep 1 en 2
Bezoek Biblia groep 3 en 4
Bezoek Biblia groep 5 en 6
Gidsbeurt met accent op catechese en
Gidsbeurt met accent op catechese en
Gidsbeurt met accent op catechese en
bezoek met kinderen
bezoek met kinderen
bezoek met kinderen
Piet Raes
Piet Raes
Piet Raes
Emmanuel Wybo
Emmanuel Wybo
Emmanuel Wybo
Wat bezielde Petrus? (Grondtoon CCV)
Paus Franciscus zegt: als we willen leren
hoe we enthousiaste getuigen van ons
geloof kunnen worden, moeten we naar de
eerste leerlingen kijken. Hoe zit dat met
Petrus? En kunnen wij vandaag iets met
zijn verhaal?
Geert Vervaecke

‘Ik getuig!’ (naar het thema van de
campagnemaand ‘Jullie zullen mijn
getuigen zijn’)
Een korte introductie voor catechesisten
in het thema van de missiemaand en
handige tips & tricks om de boodschap
van de campagne bij vormelingen te
brengen.
Marilène Moons

‘Ik ben de α en de ω.’ We starten met
de α. In deze werkwinkel maak je kennis
met Alpha, een manier om samen de
betekenis van geloof en zingeving te
verkennen en te verwoorden. Alpha is
mogelijk voor iedereen van 10 tot 99 jaar
die wil leren hoe we samen ons geloof
kunnen (her)ontdekken.
Piet Monserez
Bea Vandenheede
Katherine Stubbe

Liefdevol op weg met de heilige
Theresia van Lisieux!
Vandaag, 1 oktober, vieren we de
feestdag van de heilige Theresia van
Lisieux. Wat kunnen wij – christenen in
de wereld van vandaag – van dit jonge
meisje leren?
Voor wie op zoek is naar verdieping, naar
inspiratie, naar handvaten voor een mooi
en zinvol christelijk leven in onze
moderne wereld. Er zal ook een werkvorm
meegegeven worden die kan gebruikt
worden voor 11 à 12- jarigen.
Elien Loobuyck
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‘Vertrouwen uitstralen’ jaarthema
onderwijs
Voorstelling van en bruikbare voorbeelden
rond het nieuwe jaarthema ‘pastoraal op
school’ waarbij we de figuur van Maria elke
maand op een andere manier in de kijker
plaatsen.
Deze werkwinkel is bedoeld voor alle
begeleiders die met pastoraal naar
jongeren bezig zijn.
Kris T’Seyen
Rik Depré

Op een speelse manier met vormelingen
onderweg.
Tijdens deze workshop maken we
vormselcatechisten wegwijs in het
beschikbaar spelmateriaal voor
vormelingen en kan je de spellen zelf
uitproberen.
Virginie Carlassara
Eveline De Smet
Ruth D’Hoore

Beelden die raken
Bij het werkschrift ‘Woorden die raken’
schilderde Mechels blogger en allroundkunstenaar Jan Smets 12 werkjes bij
12 evangelieteksten die hem het meest
raakten. Bij enkele van deze werken
staan we stil met een verdiepende impuls.
Deze werkwinkel is eerder voor
volwassenen, maar kan aangepast worden
naar vormelingen.
Kristl Van Cleemput
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Bidden met de Bijbel met kinderen.
De Bijbel is het handboek voor elke
christen. Dit boek reikt ons veel verhalen
aan die ons kunnen inspireren tijdens het
bidden. Ook voor kinderen kan dit het
geval zijn. Samen op zoek gaan hoe we
met kinderen Bijbelverhalen kunnen
ontdekken en zo ook met hen tot gebed
komen, is de doelstelling van deze
workshop. Voor al wie samen met
kinderen de Bijbel wil verkennen en
samen met hen tot gebed wil komen.

Ecokerk catechese – duurzaamheid,
Schepping en Zorgzaamheid
Met hoofd, hart en handen werken aan
de Schepping met Vormelingen. In het
traject naar het Vormsel is een
bijeenkomst rond de zorg voor onze
relatie met God, de aarde en met elkaar
een waardevolle toevoeging.
Mattias Lelie
Charlotte Braeckeveldt

Op ontdekking in ‘Samen’
(synodaal proces)
Twee jaar lang werd intens geluisterd naar
ongeveer 10.000 jongeren op zoek naar het
antwoord op de vraag: “Wat verwacht jij
van de Kerk vandaag?” Intussen staan de
verwachtingen netjes verzameld in het
document SAMEN. Tijdens deze workshop
kan je kennismaken met de verwachtingen
en wordt er samen gezocht naar wat die
voor onszelf, voor de parochie en in de
catechese kunnen betekenen. Voor al wie
wil nadenken over de Kerk van morgen en
dit aan de hand van de verwachtingen die
jongeren ons geven.
Ruth D’Hoore
Severine Verhulst

Tom Vandamme
Severine Verhulst

