Op Reis in het
Land van Geloven

Aanschaf cursusmateriaal
Het cursusboek Op reis in het land van geloven
(voor de deelnemers) is te bestellen via
www.reliboek.eu, uitgeverij KBS |Adveniat,
info@adveniat.nl en bij de boekhandel.
Prijs: € 24,50. ISBN 9789491042010

Aanbeveling
“De reiziger die terugkeert van
een reis is niet meer dezelfde. Hij
of zij is gegroeid, heeft nieuwe
dingen gezien en integreert deze
in zijn of haar leven. Op Reis
in het Land van Geloven is een
reisgids die je zulk een reis laat
maken. Wie de tocht maakt, zal
ervaren hoe de grondwoorden
van het geloof zijn leven kunnen
veranderen en een diepe zin
verlenen.
Daarom willen we dit traject van
harte aanbevelen. Het past met
name binnen de vraag van de
Oriëntatietekst voor de parochie
catechese in de Nederlandse
kerkprovincie om catechese als
initiatie te beschouwen en past
binnen de eerste prioriteit die
de tekst voor de vernieuwde
catechese stelt: een missionaire
kerkgemeenschap vormen met
daarin de zoektocht naar de
eigen identiteit als gelovige.”
Uit het voorwoord van Dr. Johan van der
Vloet, directeur Officium Catecheticum

Verdiep je geloof in de ontmoeting

Het begeleiderspakket, bestaande uit een
handboek voor begeleiders, een dvd en
het bovengenoemde cursusboek, wordt bij
begeleidersbijeenkomsten ter hand gesteld en is
verkrijgbaar via Marcel Elsenaar,
info@landvangeloven.nl. Prijs: € 49,Heeft u interesse om met een cursusgroep te
starten in september 2011, of heeft u vragen,
neemt u dan contact op met Marcel Elsenaar
via info@landvangeloven.nl of telefonisch 06
23 09 15 15. Op deze manier kunnen wij u ook
op de hoogte brengen van de beschikbare
ondersteuning en activiteiten.

Betrokken organisaties
Adveniat Geloofseducatie is de katholieke
uitgeverij die helpt het geloofsverhaal eigentijds
door te geven. Zij is ontstaan uit de Katholieke
Bijbelstichting (KBS) in ’s-Hertogenbosch.
www.adveniat.nl
www.reliboek.eu

met tochtgenoten

‘Deze reis geeft mij nieuwe

energie en bezieling om in het
dagelijks leven met mijn geloof
bezig te blijven.

’

• Aantrekkelijke
multimediale
cursusaanpak
• Professionele
ondersteuning voor
de cursusleiding

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam heeft in
goed overleg met het Officium Catecheticum
de verantwoordelijkheid voor de landelijke
ondersteuning op zich genomen. De uitvoering
is in handen gelegd van Marcel Elsenaar. Het
contactadres is: info@landvangeloven.nl
De cursusmaterialen (boek, filmpjes en website)
en de landelijke ondersteuning zijn mede
mogelijk gemaakt door subsidies
van het Skanfonds, de J.C. Ruigrok
Stichting en door het bisdom
Haarlem-Amsterdam.

‘Deze cursus heeft me
veel geleerd over mijn
eigen geloof en de
traditie waarin ik sta.

’

Eigentijdse geloofsverdieping
U wilt als pastor of bestuurder graag met
mensen buiten de grenzen van uw eigen
geloofsgemeenschap in gesprek komen over
de betekenis van het geloof. Maar hoe bereikt u
hen? Welke aanpak maakt mensen enthousiast?

Welke aanpak maakt mensen
enthousiast?
De kracht van de cursus Op reis in
het Land van Geloven is dat deze
aansluit bij de levenservaring
van mensen. Tijdens de vakantie
komen mensen vaak onder de
indruk van kerken en kloosters. Historische gebouwen en
rituelen roepen vragen op. ‘Ik zou daar weleens meer van
willen weten,’ denken ze, ‘maar ik wil me nog niet direct
verbinden met de kerk.’ Wilt u met mensen op weg gaan
op zoek naar antwoorden? Lees dan verder.

Wat is nodig
om op reis te gaan?
Het complete cursuspakket
bestaat uit:
- Cursusboek voor de deelnemers
- Begeleidershandboek
- Panorama-filmpjes
- Website
- Helpdesk-ondersteuning

Informatiebijeenkomsten 2011
U zult zich op de inhoud en manier van werken van deze
cursus willen oriënteren alvorens te beslissen er mee te gaan
werken. Daarom zullen wij op een aantal plaatsen in het
land informatiebijeenkomsten voor bestuurders, pastores en
begeleiders organiseren. Nodigt u ons gerust uit, of sluit u
aan bij een van de aangekondigde bijeenkomsten. Actuele
data vindt u op de website.

Voor meer informatie, zie www.landvangeloven.nl

Het cursusboek:
een rijk geïllustreerde reisgids
Het cursusboek is opgezet als een reisgids
voor mensen die op weg willen gaan om hun
relatie met het geloofsverhaal – misschien
opnieuw – te ontdekken. Het boek bevat
zeven bestemmingen die tijdens de reis
worden bezocht:
• De vallei van de verhalen en de berg van de
godsontmoeting
• Het huis van de herinnering
• Het plein van de ontmoetingen
• De krochten van het zoeken naar waarheid
• Het dal van diepe duisternis
• De opgraving van de grondwoorden
• De woestijn van het niets en de grotten van
de ascese
Elke bestemming
bevat uitdagende
opdrachten die de weg
wijzen naar bronnen
van kennis, inzicht
en inspiratie. Ook
zijn kaderteksten
met achtergrond
informatie en tips
voor literatuur
en excursies
opgenomen. Wie het
boek doorbladert krijgt zin om met een groep
mensen deze reis te gaan ondernemen!

Panorama-filmpjes
De beeldende taal en de
audiovisuele middelen bij de
cursus roepen de eigen verbeelding
en beleving van mensen wakker.
Het uitwisselen van die beleving
opent mensen naar elkaar en naar
de achtergronden van de traditie.
Daarom begint elke bestemming
met een filmfragment van ongeveer
15 minuten waarin een overzicht
wordt geboden van de elementen
die in deze bestemming aan de
orde zullen komen.

Werving deelnemers
Om de landelijke bekendheid van
de cursus te vergroten wordt elk
jaar een aantal promotieactiviteiten
voor geïnteresseerden
georganiseerd. Denk hierbij aan
bezoek aan een klooster, een
stadswandeling en aan de bijbelse
beeldentuin.
De website www.landvangeloven.nl
ondersteunt de werving van
cursisten met informatie over de
cursus, cursusplaatsen en data van
activiteiten.

Handboek voor begeleiders
Wie met dit materiaal aan de slag wil
gaan, moet beschikken over voldoende
theologische en catechetische basiskennis
en over vaardigheden om met groepen te
werken.
In het handboek voor begeleiders staan
alle opdrachten gedetailleerd uitgewerkt,
en wordt waar nodig achtergrondinformatie
aangeboden. In het handboek zijn ook de
werkbladen voor de cursisten opgenomen.
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