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Cursussen, studiedagen en impulsdagen

2016 - 2017

SINT-BONIFATIUSINSTITUUT (TILTENBERG)

Theologie studeren op het Sint-Bonifatiusinstituut
Theologie studeren is sterker worden, sterker in je eigen geloof, krachtiger om anderen te helpen
hun weg in het geloof te vinden. Het Sint-Bonifatiusinstituut biedt de mogelijkheid om theologie te
studeren in deeltijd. Het is een opleiding voor mensen die diaken willen worden en voor hen die in de
Kerk een functie als leek nastreven (catechisten), maar de opleiding staat ook open voor anderen die
theologie willen studeren uit belangstelling en voor persoonlijke verdieping.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor de studie. De minoropleiding biedt een (beperkte)
basisopleiding theologie en de (uitgebreidere) majoropleiding biedt een volledige theologische
opleiding op academisch niveau, die afgesloten wordt met de titel van Bachelor of Religious
Sciences (BRSc). De opleiding is in fasen verdeeld en begint met een basisvorming van 2 jaar, waar
studenten kennis maken met verschillende deelgebieden van de theologie. Daarna volgt een
vervolgstudie die meer verdiepend is en die voor de minorvariant 3 jaar duurt en voor de
uitgebreidere major 4 jaar.
Voor iemand die de volledige minoropleiding op tijd afrondt, duurt de opleiding dus 5 jaar. Iemand
die de uitgebreidere majorstudie volgens schema afsluit is 6 jaar (basisvorming en vervolgstudie)
bezig.
Voor de minorvariant vinden alle collegedagen plaats op zaterdagen, voor de majorvariant zijn er
naast de zaterdagen ook drie weken met steeds drie collegedagen.
Voor uitgebreidere informatie zie www.tiltenberg.org onder ‘Theologie studeren’ en onder
Instituten’ bij ‘Theol. Inst. Sint Bonifatius’, zie ook verder in deze folder onder ‘Locatie & informatie
en aanmelding’.
Tevens wordt aan de Tiltenberg jaarlijks een aantal kortlopende cursussen aangeboden, waarvan
enkele in samenwerking met diverse bisdomdiensten. De cursussen voor 2016 – 2017 worden
hieronder kort gepresenteerd.

Verdieping katholiek geloof
(Wanneer er voldoende belangstelling is, minstens 5 deelnemers)
In zeven bijeenkomsten zullen vragen en antwoorden rond zeven grote thema’s uit het katholieke
geloof worden besproken aan de hand van YouCat (Catechismus voor jongeren) en de Catechismus
van de Katholieke Kerk.
Bedoeld voor: iedereen die belangstelling heeft voor het geloof van de katholieke Kerk en er meer
van wil weten.
Cursusleiding: drs. D. Wienen.
Data: in kalenderjaar 2017 op nader te bepalen zaterdagen van 9.00 – 13.30 uur (inclusief
morgengebed, eucharistieviering en middagmaaltijd).
Cursusbijdrage (inclusief YouCat en maaltijd) € 100,-.

Theologie van de spiritualiteit
De eeuwen door hebben mensen naar manieren gezocht om het geloof niet alleen in het
kerkgebouw, maar ook in het leven van alle dag, in hun denken en doen, te beleven. Uit de spirituele

schat van de katholieke Kerk laten deskundigen u in deze cursus kennis maken met het volgende
kennismaken:
Data en thema’s:


3 september 2016: God zoeken in het dagelijks leven (Mgr. mr. dr. C.G.E. van der Ploeg)



15 oktober 2016: Eucharistische spiritualiteit (pater dr. ir. E. van Heijst sss)



5 november 2016: Benedictijnse spiritualiteit (broeder drs. A. Kortekaas osb)



4 maart 2017: Ignatiaanse spiritualiteit (pater dr(s). Nicolaas Sintobin s.j.)



8 april 2017: Karmelitaanse spiritualiteit (drs. J. Smith pr)



10 juni 2017: Franciscaanse spiritualiteit (pater drs. Th. van Adrichem ofm)

De inleidingen vallen op zaterdagen, 10.30 – 13.00 uur.
Bedoeld voor: iedereen die nader wil kennismaken met manieren om het geloof meer concreet te
maken in het leven
Cursusleiding: drs. D. Wienen
Cursusbijdrage: € 50,- (inclusief cursusmateriaal)

De Liturgische dienst van de lector
Tijdens de cursus komen zowel de theoretische als de praktische aspecten aan bod. Zowel de
oorsprong en de betekenis van de bijbellezing in de liturgie, als zaken als stemgebruik,
ademhalingstechniek, houding en microfoongebruik zullen besproken worden. Om aan iedere
deelnemer voldoende aandacht te kunnen geven, is het aantal deelnemers beperkt.
Bedoeld voor: iedereen die regelmatig in de liturgie actief is als lector of lectrice
Cursusleiding: pastoor drs. F. Bunschoten en mevr. G. Buirma – Rieu, logopediste
Data: zaterdag 28 januari , 11 februari, 4 maart 2017, 14.00 – 16.00uur
Cursusbijdrage: €15,- (inclusief cursusmateriaal)

Cursus tot buitengewoon bedienaar van de H. Communie
Deze cursus wil degenen die betrokken zijn bij de dienst van de H. Eucharistie de bagage geven om
dat goed en waardig te doen. Dit zal gebeuren door kennis aan te reiken over de liturgie, theologie
en geschiedenis van de Eucharistie alsmede het praktische oefenen van taken.
Bedoeld voor: iedereen die wel eens de H. Communie uitreikt, de ziekencommunie brengt, of
Uitstelling van het Allerheiligste verzorgt.
Cursusleiding: pastoor drs. F. Bunschoten
Data: 11 maart, 8 april, 6 mei 2017 van 14.00 – 16.00uur
Cursusbijdrage: 15,-€ (inclusief cursusmateriaal)

KERKOPBOUW

Cursus voor bestuursleden
In het komende jaar volgt de derde editie van de besturencursus: "Professioneel Beheer en Bestuur
in de Kerk". Het grootste verschil met de eerdere cursussen is het feit dat deze nu ook open staat
voor àlle bestuursleden.
Men kan dus ook één of meer dagen los volgen. De eerste dag (4 februari 2017) staat m.n. in het
teken van de nieuwe diocesane nota: Ruimte voor de Geest.
De andere dagen zijn meer vergelijkbaar met die van de vorige jaren ( 8 april, 23 september en 18
november 2017). Een meer gedetailleerde folder is beschikbaar.
Het zijn steeds zaterdagen in het Diocesaan Missionair Centrum in Heiloo, Hoogeweg 65, van 10.00 16.00 uur. Aanmeldingen: secretariaat@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

DIENST CARITAS

Dag van de Caritas
Een dag vol met inspiratie, workshops en bijzondere ontmoetingen. De dag zal in het
teken staan van Nieuwe Nederlanders die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld en hier
een veilige haven hebben gevonden. Wat kan de caritas voor hen betekenen? De dag is
ook de voorbereiding van het Caritas weekend 2017. Zaterdag 29 april, van
09.30 – 14.00 uur, Diocesaan Missionair Centrum in Heiloo, Hoogeweg 65.

Caritas Weekend
In het weekend van 11 en 12 november 2017 staat de caritas centraal in de parochies. Aan de hand
van een concreet project wordt het thema van dat weekend zichtbaar gemaakt. Met behulp van een
brochure kan de parochiële caritas een thema kiezen.

Bezielingsdag
Een dag om het hart te verwarmen en stil te staan bij waar het in de caritas omgaat. Niet het doen
maar de bezinning staat centraal. Inhoud, tijd en plaats worden nader bekend gemaakt.

Informatie
De Dienst kan over een groot aantal onderwerpen informatie verstrekken. Hoe kom je armoede op
het spoor? Hoe zit de zorg in elkaar? Hoe help je vluchtelingen? Maar ook informatie over typische
PCI’s onderwerpen. Hoe zit het Algemeen Reglement in elkaar? Wat is de relatie met de parochie of
het parochiebestuur? U kunt de Dienst hierover benaderen via: caritas@bisdomhaarlemamsterdam.nl.

KERKMUZIKALE CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN

De Kerkelijke Stichting St. Gregorius in het bisdom Haarlem-Amsterdam
(KSSG H-A) biedt cursussen aan voor cantors, dirigenten, koorleden en
organisten op diverse niveaus. Het doel van deze cursussen is het
vergroten van muzikale kennis en praktische vaardigheden, zodat de
deelnemers in staat zijn een waardevolle muzikale bijdrage te leveren
aan de liturgie.
Ook is het mogelijk om, wanneer daar voldoende vraag naar is, cursussen of bijeenkomsten te
organiseren over specifieke onderwerpen als gregoriaans, het kerkmuzikale repertoire door de
eeuwen heen en over de muzikale invulling van de liturgie. Cursussen kunnen georganiseerd worden
in samenwerking met een parochie of – liever nog – een aantal parochies in een regio of dekenaat.
Daarnaast organiseert de KSSG H-A op zaterdag 26 november 2016 in Haarlem een zangdag
uitlopend in een speciale viering ter opening van de advent, op zaterdag 25 maart 2017 een festival
voor kinderkoren, in het voorjaar van 2017 drie contact- en studiedagen voor organisten en later in
het jaar nog een studiedag rond het thema ‘kind en orgel’.
Voor meer informatie en een actueel overzicht van de activiteiten: raadpleeg de agenda op
www.kssg.nl of geef u op voor toezending van onze digitale nieuwsbrief Doorgeven.
Bedoeld voor: ieder die actief betrokken is bij de muziek in de liturgie.
Cursusleiding: Mark Heerink en Bert Stolwijk, medewerkers kerkmuziek van de KSSG H-A, met
medewerking van gastdocenten.
Informatie en aanmelding: KSSG Haarlem-Amsterdam, www.kssg.nl
Bert Stolwijk, diocesaan medewerker voor kerkmuziek, tel (023) 511 26 86, info@kssg.nl of
bstolwijk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Wist u dat de KSSG H-A – samen met Adveniat – een zangbundel voor kinderen heeft uitgegeven? Een
uniek hulpmiddel bij de geloofsopvoeding van kinderen, op school, in de catechese, in de liturgie en
thuis! Lees alles hierover op www.komenzing.nl

DIENST JONGERENPASTORAAT

Netwerkbijeenkomsten jongerenpastoraat
Twee jaarlijkse netwerkbijeenkomsten voor jongerenwerkers of betrokkenen in het
jongerenwerk. De netwerkbijeenkomsten bieden gelegenheid om elkaar te
ontmoeten, inhoudelijk te verdiepen en te inspireren. De bijeenkomsten hebben tot
doel om onderlinge relaties op te bouwen en een impuls te geven voor het
jongerenwerk in de parochie of regio. Ook zal er vanuit het jongerenpastoraat van het bisdom de
nodige praktische informatie gegeven worden rondom geplande diocesane en landelijke activiteiten
en ontwikkelingen. Bent u zelf betrokken in het jongerenwerk of kent u anderen? U bent van harte
welkom.
Bedoeld voor: (a.s.) jongerenwerkers of betrokkenen in het jongerenwerk/ pastoraat.
Organisatie: Afdeling jongerenpastoraat
Data en locatie: Zie onderstaande jaaragenda, van 10.30 tot 14.00 uur (incl. lunch),
Rijksstraatweg 230 (St. Urbarnusparochie), Duivendrecht.
Bereikbaarheid: Vrij parkeren voor de kerk of 3 min. lopen vanaf treinstation Duivendrecht
Informatie en aanmelding: Uiterlijk één week vooraf via info@jongbisdomhaarlem.nl

Vormingsweekenden voor jongeren ‘The next step’
Jong Katholiek organiseert drie weekenden om je te verdiepen in wat het betekent om katholiek te
zijn, wat de fundamenten zijn van het geloof, maar ook tools om deze kennis in je dagelijks leven toe
te passen. Zij willen je graag helpen om de volgende stap te nemen in je geloofsleven, waar je ook
staat. Of je nu graag een opfriscursus wilt, voor het eerst bent geraakt op de Wereldjongerendagen,
of nieuwsgierig bent naar méér.
Bedoeld voor: Jongeren tussen de 16-30 jaar die meer willen ontdekken over de inhoud van het
katholieke geloof.
Organisatie: Afdeling jongerenpastoraat in samenwerking met Jong Katholiek
Data en locatie: Zie onderstaande jaaragenda.
Informatie en aanmelding: Aanmelden tot 15 december 2016 via aanmelden@jongkatholiek.nl

Jaaragenda jongerenpastoraat
22
30
9/11
19/20
17
18
28
20/22
5
18
24/26
9
22
2/4
25

Oktober
Oktober
November
November
December
December
Dec. – 1 jan.
Januari
Februari
Maart
Maart
April
April
Juni
Juni

Netwerkbijeenkomst voor jongerenwerkers, Duivendrecht
‘Teens get together’ (tienergroepen zoeken elkaar op)
Gebedsviering Heilige Deur, Heiloo (16-30 jaar)
Nationale jongerencollecte
Kerstfeest foor tieners (12-16 jaar)
Kerstdiner voor jongeren (16-30 jaar)
Europese jongerenontmoeting Taizé, Riga (Letland)
Jong Katholiek ‘The Next Step’ I, Heiloo (16-30 jaar)
Tienerdag (12-16 jaar)
Jongerenprogramma Stille Omgang (14-30 jaar)
Jong Katholiek ‘The Next Step’ II, Helvoirt (16-30 jaar)
WJDag Palmzondag (16-30 jaar)
Netwerkbijeenkomst voor jongerenwerkers, Duivendrecht
Jong Katholiek ‘The Next Step’ III, Heiloo (16-30 jaar)
Jongerenprogramma St. Jansprocessie

Tienerkamp (12 t/m 15 jaar) in samenwerking met de “Blauwe zusters”, Heiloo.
Datum wordt nader bekend gemaakt.

DIOCESAAN MISSIONAIR CENTRUM O.L.V. TER NOOD, HEILOO

Familiedagen
Iedere maand in Heiloo. Onderlinge ontmoeting en geloofsverdieping voor het hele gezin!
Met H. Mis, spel, catechese voor iedere leeftijdsgroep. Voor de volwassen en tieners volgende we dit
seizoen het boek “Character Building” van David Isaacs (de inleidingen zijn gewoon in het
Nederlands). Bij de volwassenen komen er gastsprekers, de catechese voor de tieners en de
kinderen worden verzorgd door de zusters en/of vader Johannes. Meer info en data:
http://olvternood.nl/gezinspastoraat.html. Opgave via het mailadres: familiedagen@olvternood.nl.
Volwassencatechese georganiseerd door de 'Blauwe Zusters'. De avonden zijn van 19:30 t/m
21:00 uur, Missionair Centrum, Hoogeweg 65, Heiloo

Cursus Genesis tot Jezus
Deze cursus is bedoeld om een beter beeld te krijgen van de Bijbel, waarin we lezen hoe Gods band
van liefde met ons mensen in de verschillende verbonden die Hij met Zijn volk gesloten heeft, vorm
heeft gekregen, uitlopend op het geven van Zijn eigen Zoon, Jezus. “Genesis tot Jezus” is een
7-delige Bijbelcursus van Dr. Scott Hahn en het St. Paul Center for Biblical Theology; in Nederland
beschikbaar gemaakt door het Sint Paulus Instituut. Deelname aan de cursus, die door de zusters
gegeven wordt, is gratis.
DATA
2016: 23 november - 14 december
2017: 8 februari - 8 maart - 5 april - 10 mei - 14 juni
Meer informatie: zusters@olvternood.nl.

Tienergroep Sint Joris
Om 18.00 pizza, daarna catechese, gebed, spel. De catechese, gegeven door vader Johannes van
Voorst, is voor tieners die echt de diepte in durven te gaan. Eindtijd +/- 20.30. Eerstvolgende data: 15
november en 13 december: Meer informatie en opgave: zusters@olvternood.nl Missionair Centrum,
Hoogeweg 65, Heiloo.

Tienermeidengroep H. Theresia
Om 18.00 pizza, daarna catechese, gebed, spel. De zusters verzorgen de catechese, die ook echt
verdiepend is. Daarnaast is het natuurlijk ook heel erg gezellig! Eindtijd +/- 20.30.
Eerstvolgende data: 18 november en 16 december: Meer informatie en opgave:
zusters@olvternood.nl, klooster zusters, Kapellaan 142, Heiloo.

WEBSITES EN TELEFOONNUMMERS

WWW.BISDOMHAARLEM-AMSTERDAM.NL

(023) 511 26 00

WWW.TILTENBERG.ORG

(0252) 375 375

WWW.KSSG.NL

(023) 511 26 86

WWW.JONGEKERK.NL

(023) 511 26 35

WWW.OLVTERNOOD.NL

(072) 505 1288

