PASTORALE UNIT, B-JAAR - Module verkondiging en catechese HIGW 2018-2019

Verkondiging en catechese?
"Niet terug naar 1950 maar naar 50: de nieuwe evangelisatie"
29/9
1

09.00-13.00
uur

"Laten we de apostolische moed vragen om het Evangelie aan anderen te
verkondigen en om niet langer van ons christelijke leven een museum vol
herinneringen te maken" (Wees blij en juich, 2018, nr. 139)
We gaan vanuit dit citaat van paus Franciscus op weg met de woorden
'catechese' en 'verkondiging'.
Docenten: Martha Hoffenkamp, Bart Willemen, Anaïs Fayt
Mission statement als christen

20/10
2

09.00-16.00
uur

Vanuit een zoektocht naar de missie van het christendom en naar 'geloof'
van een christen gaan we op zoek naar onze eigen missie als christen, en
we schrijven dat in de namiddag ook uit in een kort mission statement.
Docenten: Bruno Aerts, Martha Hoffenkamp, Bart Willemen
Verkondiging en catechese bij 1-25 jarigen: context

24/11
3

09.00-13.00
uur

We hebben oog voor pedagogie en psychologie in catechese en
verkondiging bij kinderen en jongeren. Op aanbeveling van paus
Franciscus moeten we meer en meer oog hebben voor wat jongeren op
spiritueel vlak bezig houdt, en ook voor welke evolutie ze op dat vlak
doormaken.
Docenten: Helene Van Assche, Martha Hoffenkamp, Bart Willemen
Thuisopdracht
Verkondiging en catechese bij 1-25 jarigen: let's go!

26/1
4

09.00-13.00
uur

23/2
5

09.00-13.00
uur

De 'missionaire wending' in de verkondiging en catechese heeft ook
gevolg voor de geloofsgemeenschap en de relatie tussen die gemeenschap
en de kinderen en jongeren. "Heel de gemeenschap evangeliseert". Laten
we er zijn voor hen met alles wat in ons zit. We oefenen ook het
geloofsgesprek in de verkondiging.
Docenten: Marta Hoffenkamp, Bart Willemen
Verkondiging en catechese bij volwassenen
Ook hoe verkondiging en catechese bij volwassenen kan werken wordt
beïnvloed door de 'missionaire wending', die ook paus Franciscus in
'Evangelii Gaudium' (De Vreugde van het Evangelie) en 'Wees blij en

juich' beschrijft. Dit betekent ook de herontdekking van het
catechumenaat uit de eerste eeuwen van het christendom, als bron voor
huidige gesprekken en vieringen.
Docenten: Bart Paepen, Martha Hoffenkamp, Bart Willemen
Dag/tijd
volgens
afspraak

Logboekbesprekingen met Martha Hoffenkamp / Bart Willemen
Verkondiging en catechese bij verloofden en gehuwden

30/3
6

09.00-13.00
uur

27/4
7

09.00-13.00
uur

"Bijgevolg is het gezin de plaats waar de ouders de eerste geloofsleraars
voor hun kinderen worden" (Paus Franciscus, De Vreugde van de Liefde,
2016, nr 16)
Verloofden en gehuwden ontmoeten op vraag van de Belgische
bisschoppen in "Liefde en geloof verbinden" (2017) best reeds vroeg deze
gedachte, al in de huwelijksvoorbereiding indien mogelijk. Ze mogen
echter ook rekenen op de steun van de geloofsgemeenschap daarbij.
Docenten: Thomas Willemen, Martha Hoffenkamp, Bart Willemen
Zelfevaluatie en zelfreflectie op stage-opdracht en logboek en
logboekbespreking
Docenten: Martha Hoffenkamp, Bart Willemen

