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Geloofsopbouw
Voor begeleiders en vrijwilligers in
catechese, huwelijk & gezin en jongerenwerk
en overige geïnteresseerden

ontwerp: impulsar

Zaterdag 17 januari 2015

EXTRA: van 14 tot 15.30 uur: Stel je vraag over

van 9.30 uur tot 14 uur
Julianaklooster
Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo

de bisdombedevaart naar Rome (meivakantie 2015)
tijdens het vragenuurtje over de bisdombedevaart!
Inschrijven voor de bedevaart kan tot 1 februari
2015 via www.vnbreizen.nl

UITNODIGING
Bij deze bent u (weer) van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Impulsdag Geloofsopbouw
op zaterdag 17 januari 2015. Dit jaar opnieuw met een compact en inspirerend programma!
Het thema van dit jaar is JONG EN OUD MET ELKAAR VERBINDEN.

Een regio uit ons bisdom en een katholieke gemeenschap uit Brazilië (nu ook gevestigd in het
aartsbisdom) zullen ons hierover iets vertellen. Twee praktijkervaringen over hoe zij het aanpakken en waarom, over hoogte- en dieptepunten en do’s en dont’s. Daarna is er gelegenheid
om met elkaar over deze twee praktijkervaringen in gesprek te gaan, zodat dit hopelijk ook
voor uw eigen parochie of regio een impuls mag geven.

Hoe worden jong en oud met elkaar
verbonden in de regio Hilversum?
Door: Catrien Besamusca en Wil van Erp,
vrijwilligers uit de regio Hilversum.

Hoe worden jong en oud met
elkaar verbonden binnen de Shalom
gemeenschap?
In 1982 ontstaat in het noordoosten van Brazilië
de lekengemeenschap ‘Shalom’ die zich richt op
het werken met jongeren door middel van catechese en diaconie. Inmiddels bestaat deze lekengemeenschap uit meer dan 3000 leden over de
gehele wereld, sinds kort ook in Nederland. Twee
leden van de Shalom gemeenschap uit Renkum
(bij Arnhem) vertellen over hun ervaringen met
dit onderwerp in Brazilië. Een totaal andere wereld, maar wellicht geeft dit juist inspiratie voor
uw eigen parochie of regio.
Het programma duurt van 10 uur
(9.30 uur inloop met koffie/thee) tot 14 uur.
Dit programma is inclusief de presentatie van
twee praktijkervaringen, uitwisseling hierover,
een eucharistieviering en een verzorgde lunch.
Boekhandel Het Kruispunt uit Hoofddorp zal
gedurende de dag aanwezig zijn met een boeken- en materialentafel.

Na de Impulsdag is er van 14 tot 15.30 uur
een vragenuurtje over de bisdombedevaart:
er is dan volop de gelegenheid om vragen te
stellen over de bedevaart, met name over de
programma’s voor tieners, jongeren en gezinnen,
en om medewerkers van deze programma’s te
ontmoeten.
Bijdrage
De kosten voor deze dag zijn € 10 inclusief
koffie/thee en lunch. U kunt uw bijdrage
ter plaatse voldoen.
Aanmelding
Bij voorkeur via www.jongbisdomhaarlem.nl
of per e-mail: info@jongbisdomhaarlem.nl
Graag uw naam, uw parochie en het aantal
deelnemers vermelden. Aanmelden vóór
10 januari s.v.p.
Organisatie
De dienst Geloofsopbouw (Catechese,
Huwelijk & Gezin en Jongerenpastoraat)
van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met: Mirjam Spruit (Catechese),
mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Marius van der Knaap (Jongerenpastoraat),
mvanderknaap@bisdomhaarlemamsterdam.nl. Telefonisch te bereiken via:
(023) 511 26 35.

