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Wat is de opzet van de cursus?
Opnieuw beginnen is bedoeld voor mensen die hun geloof willen vernieuwen of opfrissen.
Ze ontdekken hoe ze hun eigen geloof opnieuw kunnen verwoorden en beleven. Door een
proces van (her)initiatie (inleiden, inwijden) in christelijk geloven groeien ze toe naar een
persoonlijke relatie met God en Jezus Christus.
Korte beschrijving van de inhoud van de cursus
Leidraad voor deze cursus van zes bijeenkomsten, is de handleiding met cd, waarin de
bijeenkomsten volledig zijn uitgewerkt. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. de godsbeelden
die mensen hebben, de geloofscrisis en twijfel die mensen kunnen overvallen, maar ook de
nieuwe kansen in het leven, de verrijzenis en de persoonlijke relatie met Jezus.
Elke bijeenkomst kent ongeveer dezelfde opzet: een inleiding, uitwisseling van ervaringen,
meditatie, eenvoudige gebeden en liederen. Voor persoonlijke bezinning en verdieping n.a.v.
de bijeenkomsten is er een werkboekje voor de deelnemers.
Wat is de doelgroep?
Volwassenen die als kind zijn gedoopt, die daarna wel eens iets van het geloof hebben
meegekregen en nu een nieuwe start willen maken met hun geloof. Op de eerste plaats
degenen die op de een of andere manier bij de parochie zijn betrokken (actief of passief, als
denker of doener, wel/niet in een leidinggevende functie, met veel of weinig geloofskennis).
De cursus is ook heel geschikt voor ouders die goed gemotiveerd hun kinderen willen
begeleiden bij de voorbereiding op de Eerste Communie of het Vormsel.
(‘Opnieuw beginnen’ wordt ook wel gebruikt als onderdeel van het traject om volwassenen
op het doopsel voor te bereiden).
Hoeveel bijeenkomsten zijn er?
Zes bijeenkomsten.
Wat is er voor nodig om de cursus te geven?
Normaal gesproken is er een team van minimaal twee begeleiders dat de cursus geeft. Om in
het proces van de cursus thuis te raken wordt aanbevolen een training van zes avonden te
volgen alvorens te starten met de cursus. Dit zal in de praktijk niet altijd mogelijk zijn. Neem
daarom contact op met ondergetekenden om te kijken wat in uw situatie mogelijk is.
Het minimale aantal deelnemers is zes. Indien de cursus in een parochie(regio) wordt
gegeven is er toestemming en ondersteuning nodig van de betreffende pastoor.
Het cursusmateriaal bestaat uit:
• De handleiding voor de begeleiders (€ 12 incl. cd);
• Het werkboekje voor de deelnemers, (€ 15, vanaf 5 stuks € 12,50, vanaf 10 stuks
€ 10);
• Een cd met een powerpoint samenvatting, beeldmateriaal en werkbladen.
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Wat is het unieke van deze cursus?
De cursus streeft eerder naar ‘geloofsvorming’ dan kennisoverdracht. Het draait dus vooral
om de beleving van het geloof, om deze geloofservaring naar elkaar uit te spreken, en zo
geraakt te worden. Daardoor kan een fundament ontstaan waarop een parochie zich kan
ontwikkelen tot een levende geloofsgemeenschap. “Opnieuw beginnen” is daarmee een
vorm van ‘catechese als initiatie’, die door de Nederlandse bisschoppen wordt aanbevolen in
de “Oriëntatietekst voor de parochiecatechese”.
De cursus is onderdeel van het WeG project, dat het verband tussen catechese en
parochieopbouw benadrukt. Het is de Nederlandstalige versie van het WeG-Konzept, dat is
opgezet door Klemens Armbruster, in opdracht van het Aartsbisdom Freiburg en waarmee al
in een aantal Europese landen wordt gewerkt. Aan de basis ervan ligt de vaststelling dat
socialisatie in de volkskerk steeds minder werkt en dat daarom beter gekozen kan worden
voor initiatie in het geloof en vorming van een geloofsgemeenschap. Het WeG-project bevat
een aantal kant en klare deelprojecten, waarvan “Opnieuw beginnen” het eerste is. Het
vervolg ervan, “Jonge wijn in nieuwe zakken”, is gericht op verdieping van het geloof en
vorming van een geloofsgemeenschap en kan een aanzet geven tot Small Christian
Communities. Daarnaast wordt begin 2012 "Kom & Zie" verwacht, een precatchese project
dat lijkt op ‘Opnieuw beginnen’, maar dat zich vooral richt op rand- en buitenkerkelijken.
Meer informatie
- Officium Catecheticum, 030-2326910, oc@rkk.nl, www.opnieuwbeginnen.com
Rob Landré, 0492-553832, roblandre@zonnet.nl, ook voor kostenloze en vrijblijvende
informatiebijeenkomsten en toerusting voor begeleiders in bisdom of dekenaat.
- Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam, Mirjam Spruit, 023-5112635,
mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Materiaal bestellen bij
SRKK, Utrecht, tel.: 030-2326909, e-mail: bestel@rkk.nl
Carolushuis, Roermond, tel.: 0475-386825, e-mail: carolushuis@bisdom-roermond.nl
Boekhandel Berne, Heeswijk, tel.: 0423-291394, e-mail: berne@wxs.nl
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Een praktijkervaring (augustus 2011)
Hans Bosma (catechetisch medewerker in de parochie van Almere) werkt al een paar jaar
met Opnieuw Beginnen. Hij gebruikt de cursus in het catechumenaat: om mensen voor te
bereiden die katholiek willen worden.
Hans, wat spreekt je zo aan in het project?
Wij starten het project een aantal weken voor Pasen waarbij de catechumenen in de
Paaswake worden gedoopt en het Vormsel toegediend krijgen. De verhalen die gebruikt
worden in Opnieuw Beginnen zijn ook de verhalen die rond Pasen worden verteld in de kerk
en sluiten dus naadloos aan. Hierdoor ontstaat er meteen veel herkenning.
Daarnaast heeft het project een duidelijke opbouw zodat veel facetten van het katholieke
geloof aan bod komen, hoewel ik zelf wel een avond toevoeg over de Bijbel en de
Sacramenten.
Ik waarschuw de mensen wel altijd dat het naast kennis opdoen van het geloof vooral gaat
om de eigen geloofservaring. De verhalen van je eigen roeping tot het geloof en hoe je daar
in staat. Het boek voor de begeleiders geeft een duidelijke richting voor de avond waarbij ik
wel steeds een keuze maak uit de gegeven onderwerpen. Een hoogtepunt is altijd de
verzoeningsviering. Ook de beeldmeditaties gebruiken we. Die zijn altijd een mooi
meditatiemoment op de avond. De liederen gebruik ik niet, maar ik kies een paar mooie
muziekstukken die ik op CD heb gezet. Het boekje voor de deelnemers wordt door velen
gebruikt als naslagwerk om de avond nog eens te evalueren en om eigen ervaringen op te
schrijven. Een hele mooie aanvulling en verdieping.
Voor welke doelgroep is dit project volgens jou geschikt?
Omdat we het gebruiken voor catechumenen laten we bepaalde onderdelen weg. Het gaat
hier vooral om stukken waarbij het gaat over gevoelens die mensen in het verleden hadden
met de kerk. Dat is bij catechumenen minder aan de orde, zij starten op een andere manier.
Ik kan me voorstellen dat je het project ook kan gebruiken als start voor bijvoorbeeld een
groep die daarna verder kan met bijvoorbeeld een Geloven Nu cursus. Het project is dus met
een aantal aanpassingen hier en daar breed in te zetten.
Kun je een mooie ervaring vertellen die je met het project hebt meegemaakt?
Omdat we de cursus in zes tot acht weken voor Pasen geven hebben we iedere week een
avond en dat is best een zeer intensieve periode. De catechumenen zijn dan heel intensief
met hun geloof bezig en ervaren dan nog sterker hoe God in hun leven aan het werk is.
Iemand vertelde dat haar broer al een tijd vermist was. We hadden het op een avond over
bidden gehad en ze vertelde dat ze de dagen erna gebeden had voor de terugkeer van haar
broer. Na drie dagen stond hij voor de deur. En als mensen deze verhalen vertellen op de
avonden zijn dat echt kippenvelmomenten. Ook prachtig om te zien is dat veel van deze
mensen na Opnieuw Beginnen een actieve rol in de parochie gaan vervullen.
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