
 

Theoretisch-theologische vorming voor de opleidingen voorganger in gebedsvieringen en 

voorganger bij uitvaarten, 2021-2022  (Inschrijven bij het secretariaat van het HIGW: 

higw@bisdomantwerpen.be ) 

Deze theologische vakken zijn voor iedereen vrij te volgen 

Rooster theologische vakken voor de opleidingen: Liturgie, Gebed & Spiritualiteit, Bijbel 

datum tijd docent vak 

09 oktober 2021 11.00 – 13.00 uur Myriam Smits Inleiding Bijbel OT 

16 oktober 2021 09.00 – 13.00 uur Myriam Smits Inleiding Bijbel OT 

23 oktober 2021 11.00 – 13.00 uur Myriam Smits Inleiding Bijbel OT 

27 november 2021 09.00 – 13.00 uur Bart Paepen Liturgie 

04 december 2021 09.00 – 11.00 uur Bart Paepen Liturgie 

18 december 2021 09.00 – 13.00 uur Bart Paepen Liturgie 

22 januari 2022 11.00 – 13.00 uur Nicole Vennekens Gebed & Spiritualiteit 

29 januari 2022 11.00 – 13.00 uur Nicole Vennekens Gebed & Spiritualiteit 

05 februari 2022 11.00 – 13.00 uur Nicole Vennekens Gebed & Spiritualiteit 

19 februari 2022 11.00 – 13.00 uur Nicole Vennekens Gebed & Spiritualiteit 

12 maart 2022 11.00 – 13.00 uur Nicole Vennekens Gebed & Spiritualiteit 

19 maart 2022 11.00 – 13.00 uur Nicole Vennekens Gebed & Spiritualiteit 

02 april 2022 09.00 – 13.00 uur David Godecharle Inleiding Bijbel NT 

23 april 2022 09.00 – 13.00 uur David Godecharle Inleiding Bijbel NT 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Praktische vorming voor de opleidingen voorganger in Woordvieringen, 2021-2022   
 

Via deze link komt u bij de vorming voor voorganger in Woorddiensten in het bisdom Antwerpen 

https://vormingsplatform.be/opleiding/gebedsleiders-woorddiensten/?tab=tab-curriculum 

Meer informatie via het CCV:   ccv-antwerpen@ccv.be 

Let op: Deze basisvorming is bedoeld voor kandidaten die door de pastorale eenheid gezonden 
worden om zich te bekwamen in het leiden van Woorddiensten met of zonder communie. 

De kandidaat-gebedsleiders volgen 3 vakken aan het Hoger Instituut voor 
Godsdienstwetenschappen (HIGW): inleiding gebed en spiritualiteit, inleiding liturgie en 
sacramenten, inleiding bijbel OT / NT. Kandidaten die de beoogde competenties reeds elders 
verworven hebben, kunnen vanzelfsprekend een vrijstelling ontvangen. 

Daarnaast bestaat de opleiding ook uit een inleiding en 4 digitale leeractiviteiten. 
Cursisten kunnen zelf bepalen wanneer zij starten met deze digitale leeractiviteiten en op welk 
tempo zij de cursus doorlopen. 

 
In de digitale leeractiviteiten is er aandacht voor de Orde van Dienst, het liturgisch jaar en de band 
tussen de zondagslezingen, het spreken in de liturgie, … . Elke leeractiviteit bestaat uit een 
videofragment, één of meerdere cursusteksten of artikels en een opdracht, die uitgevoerd wordt 
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binnen de pastorale eenheid van de kandidaat. 

Tenslotte is er ook voor elke gebedsleider 1 beurt van praktijkbegeleiding voorzien. 

 
 
Praktische vorming voor de opleidingen voorganger bij uitvaarten, 2021-2022   
 

Via deze link komt u bij de vorming voor het leiden van uitvaarten in het bisdom Antwerpen 

https://vormingsplatform.be/opleiding/uitvaarten-voorbereiden-en-leiden/?tab=tab-curriculum 

Meer informatie via het CCV:   ccv-antwerpen@ccv.be 

Let op: Deze opleiding is bedoeld voor kandidaten die door de pastorale eenheid gezonden worden 
om zich te bekwamen in het leiden van kerkelijke UITVAARTEN. 

De kandidaat-gebedsleiders volgen 3 vakken aan het Hoger Instituut voor 
Godsdienstwetenschappen (HIGW): inleiding gebed en spiritualiteit, inleiding liturgie en 
sacramenten, inleiding bijbel OT / NT. 
Kandidaten die de beoogde competenties reeds (elders) verworven hebben, kunnen 
vanzelfsprekend een vrijstelling ontvangen. 
Daarnaast bestaat de opleiding ook uit een inleiding en 8 digitale leeractiviteiten. 
De cursisten kunnen zelf bepalen wanneer zij starten met de digitale leeractiviteiten en de cursus 
op eigen tempo doorlopen. 

De cursus omvat een theoretisch luik, bestaande uit 3 digitale leeractiviteiten, namelijk: 

 een pastoraal perspectief (pastoraal omgaan met verlies) 
 een theologisch perspectief (kerkelijke visie op dood / uitvaart) 
 een liturgisch perspectief (Orde van dienst + lezingen) 

Het praktisch luik van de cursus bestaat uit 5 digitale leeractiviteiten, namelijk: 

HET VOORBEREIDEN VAN DE UITVAART: 

 Omgaan met uiteenlopende visies en verwachtingen 
 Het pastoraal condoleance-gesprek 
 Lezingen / Woordverkondiging 

HET LEIDEN VAN DE UITVAART: 

 Spiritualiteit, taal en houding, liturgische kledij 
 Uitvaartrituelen (bewieroking, besprenkeling, …) en nazorg 

Elke leeractiviteit bestaat uit een videofragment, één of meerdere cursusdocumenten of artikels en 
één of meerdere (praktijk)opdracht(en) en feedback. Tenslotte is er ook voor elke gebedsleider 1 
beurt van praktijkbegeleiding voorzien. 
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