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Aanbod van De Tiltenberg
Verdieping katholiek geloof

en mogelijkheden ervan.
Cursusleiding: drs. J. Smith, pr. & drs. B. Hartmann
Data: zaterdagen in 2011: 17 september, 12.10 - 15.45 uur; 8 oktober, 14.10-15.45 uur;
19 november, 12.10-15.45 uur; 26 november, 14.10 - 15.45 uur; in 2012: 28 januari,
14.10 - 15.45 uur; 18 februari, 14.10-15.45 uur; 10 maart 2012, 14.10 - 15.45 uur
Cursusbijdrage: E 75,-

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. B. Hartmann
Data: zaterdag 26 november en 17 december 2011 en 28 januari, 18 februari,
3 en 31 maart en 21 april 2012, 9.00 – 14.45 uur (inclusief morgengebed,
eucharistieviering en middagmaaltijd)
Cursusbijdrage: E 60,-
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Waarom kunst in de kerk? Je kunt de geschiedenis van de kunst of de inhoud
ervan bestuderen, maar je ook afvragen waartoe al die kunstwerken dienden.
Verhalende voorstellingen herinneren je aan bepaalde gebeurtenissen. In deze
cursus komen de hierboven genoemde gezichtshoeken aan bod, maar de nadruk
zal liggen op de beantwoording van de vraag: waartoe dient kunst? Het gaat dan
met name om christelijke kunst, in en buiten de kerk. Er bestaat ook kunst die niet
kerkelijk of christelijk is te noemen, maar wel religieus. Ook deze komt aan bod.

Omgaan met verlies, crisis en trauma in de pastorale zorg
Deze intensieve, praktijkgerichte cursus focust op pastorale vragen rond de
ondersteuning van mensen die een ingrijpende gebeurtenis in hun leven
doormaken of hebben doorgemaakt. Wat doen crisis, verlies en trauma met een
mens? Hoe kun je zulke situaties bij mensen herkennen? Welke vormen van
pastorale aandacht en ondersteuning zijn heilzaam? Wat kunnen ingrijpende
gebeurtenissen overhoop halen, welke plaats krijgen zij in het levensverhaal van
een mens en wat betekenen zij voor zijn Godsgeloof?

Bedoeld voor: Iedereen die op studieuze wijze nader kennis wil maken met de
religieuze kunst en de het functioneren ervan in een kerkelijke context
Cursusleiding: prof. dr. P. van Dael sj
Data: 18 februari, 10 en 31 maart, 21 april, 12 mei, 9 en 30 juni 2012, 10.30 - 13.00 uur.
Cursusbijdrage: E 75,-
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Bedoeld voor: Vrijwilligers met enige theologische en pastorale vorming
Cursusleiding: F. Geels, pr en diaken drs. C. van Opzeeland
Data: zeven bijeenkomsten op zaterdagen vanaf januari 2012, 10.00 – 16.00 uur.
Data worden nog bekend gemaakt.
Cursusbijdrage: E 150,-
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Christelijke kunst

Seminar Theologie van het Lichaam I
Maak kennis met een compleet nieuwe manier van denken over de mens, de
manvrouw relatie en seksualiteit. Wie is de mens ten diepste? Wat zijn onze
meest oorspronkelijke ervaringen? Wat is ons doel en onze roeping in het leven?
Door menselijke ervaring en het geloofsgoed uit Schrift en Traditie met elkaar te
verbinden heeft paus Johannes Paulus II op een nieuwe en verrassende wijze deze
thema’s verwerkt in zijn ’Theologie van het Lichaam’.

Nieuwe Evangelisatie: hoe vertellen we het aan anderen?

Bedoeld voor: Iedereen die mensen begeleidt die gehuwd zijn of zich op het
huwelijk voorbereiden en iedereen die – gehuwd of ongehuwd – belangstelling
heeft voor een nieuwe kijk op huwelijk en (seksuele) relatie vanuit het perspectief
van de Theologie van het Lichaam.
Cursusleiding: drs. S. van Aken en mevrouw drs. L. van Aken – de Graaf
Data: 28 januari, 3 en 31 maart 2012 van 10.30 – 15.45 uur
Cursusbijdrage: E 80,-

Bestaan er methoden om op een eigentijdse wijze de kern van het geloof
bespreekbaar te maken? Kan dat nog wel vanuit een Kerk die zo’n slechte pers
heeft? Kunnen we een weerwoord geven (apologetica)? Al deze onderwerpen
komen aan de orde met recente teksten over de nieuwe evangelisatie en vooral
door zelf woorden en antwoorden te vinden.
Bedoeld voor: Iedereen die zich beroepshalve of als vrijwilliger inzet voor de
nieuwe evangelisatie en op studieuze wijze wil nadenken over de achtergronden
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Diaconie

Cursusleiding: pastoor drs. F. Bunschoten
Data: 10 december 2011, 14 januari 2012 en 4 februari 2012, 14.00 – 15.30 uur
Cursusbijdrage: E 15,-

‘Diaconie’ (diaconia caritatis) is het woord waarmee in de Kerk de dienst aan
de naaste en aan de samenleving wordt aangegeven. In deze cursus zullen
theorie en praktijk van de diaconie nader bestudeerd worden. Door te kijken
naar bijbel en theologie zal aan begripsvorming worden gewerkt. Vervolgens
wordt de ontwikkeling van diaconie geplaatst in historisch perspectief en
wordt kennisgemaakt met de structuur van de diaconie in het bisdom HaarlemAmsterdam. Ook wordt gekeken naar concrete situaties van armoede en
ongerechtigheid, met name in Nederland, de rol van de overheid en de inzet van
katholieke, christelijke/religieuze instanties en voor deze noden.
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In deze cursus wordt een inleiding gegeven tot de katholieke leer over de heilige
Maagd Maria. Aandacht zal worden gegeven aan de plaats van Maria in de heilige
Schrift, bij de kerkvaders, in de theologie en in het leergezag. Belangrijke thema’s
zijn: De maagdelijkheid van Maria; Maria, moeder van God; de onbevlekte
ontvangenis van Maria; de tenhemelopneming van Maria en Maria’s medewerking
aan de verlossing. Voorts worden de belangrijkste Maria feesten en devoties
behandeld en wordt stil gestaan bij verschijningen van Maria.

Bedoeld voor: Iedereen zich beroepshalve of als vrijwilliger met diaconie bezig is
of wil zijn en belangstelling heeft voor de theoretische fundamenten ervan.
Cursusleiding: dr. E. Sengers
Data: 18 februari, 10 en 31 maart en 21 april 2012, 10.30 -13.00 uur
Cursusbijdrage: E 60,-

Bedoeld voor: Iedereen die zich op studieuze wijze wil verdiepen in het
theologisch denken van de katholieke Kerk over Maria
Cursusleider: mgr. dr. J. Hendriks, pr.
Data: 7 jan, 28 jan en 10 mrt 2012, 10.30 - 13.00 uur
Cursusbijdrage: E 30,-

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.
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Twee catechetische impulsmiddagen
Het bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert in het najaar samen met het
Officium Catecheticum twee catechetische impulsmiddagen. Het accent
zal daarbij liggen de eerste verkondiging of pre-catechese, met name aan
volwassenen. Na een plenaire inleiding door Johan van der Vloet (directeur
Officium Catecheticum) vinden er twee workshoprondes plaats. Via www.
bisdomhaarlem-amsterdam.nl is het volledige programma van de middagen te
bekijken. Naast de workshops is het mogelijk het materiaal en de leermiddelen
te bekijken, hierover vragen te stellen en eventueel aan te schaffen. Het Officium
Catecheticum, uitgeverij Adveniat en het Katholiek Alpha Centrum zullen met hun
materialen en leermiddelen aanwezig zijn.

Bedoeld voor: Iedereen die regelmatig in de liturgie actief is als lector of lectrice.
Cursusleiding: mgr. drs. J. Valkestijn en pastoor drs. F. Bunschoten
Data: zaterdagmiddagen 11 februari, 17 maart en 24 maart 2012, van 14.00 – 15.30 uur
Cursusbijdrage: E 15,-
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Mariologie

De buitengewoon bedienaar van de H. Eucharistie

Bedoeld voor: Iedereen die beroepshalve of als vrijwilliger actief is op het gebied
van catechese in de parochie.
Organisatie: Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam
Data en locatie: Tiltenberg, 21 september 2011 en Julianaklooster Heiloo, 7
oktober 2011, 13.30 - 17.30 uur. Op beide middagen wordt hetzelfde programma
aangeboden.
>>

Deze cursus wil degenen die betrokken zijn bij de dienst aan 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 praktisch oefenen van taken.
Bedoeld voor: Iedereen die wel eens de H. Communie uitreikt, de
ziekencommunie brengt, of Uitstelling van het Allerheiligste verzorgt.
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>> Bijdrage: vrijwillige bijdrage.
Opgave: Opgave s.v.p. vóór 14 september 2011 en respectievelijk vóór 1 oktober
2011 bij Mirjam Spruit-Borst, mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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Overig aanbod
Cursussen en studiedagen voor kerkmuziek
Cursussen
Dit zijn o.a. de Oriëntatie- en Vervolgcursus cantor, de Basiscursus dirigent, de
Basiscursus organist en de Basiscursus kerkmuziek.

Info en aanmelding

Cursusleiding: Mark Heerink en Bert Stolwijk, medewerkers kerkmuziek van de
NSGV Haarlem-Amsterdam.
Data: Alle bovengenoemde cursussen gaan in september 2011 of in februari 2012
van start bij voldoende inschrijvingen.
Cursusbijdrage: De bijdrage is afhankelijk van het aantal bijeenkomsten per
cursus.

Deze cursussen vinden plaats op De Tiltenberg en zijn bedoeld voor iedereen
die zich actief voor de Kerk inzet in zijn of haar parochie of op een andere plaats.
Centraal in de cursussen staan geloofsverdieping en kennisoverdracht, maar
ook het communiceren van het eigen geloof aan anderen zal, afhankelijk van
de cursus, ruimschoots aan bod komen. De cursussen staan daarom open voor
iedereen die actief is betrokken bij de Kerk; sommige cursussen wordt een
aanbevelingsbrief van de eigen pastoraal verantwoordelijke gevraagd. Wellicht is
uw parochie bereid bij te dragen in de kosten van een cursus.

Studiedagen:
Gepland zijn o.a.: Contact- en studiedag voor kinderkoordirigenten (1 oktober,
Willibrorduskerk, Heiloo); Zangdag ‘Driestemmige koormuziek’ (8 oktober 2011,
kerk Sint Jan de Doper, Noord-Scharwoude, en 5 november 2011, kerkcentrum
De Goede Rede, Almere Haven), Zang- en contactdag Gregoriaanse schola’s
(29 oktober, Koepelkerk, Hoorn), studiedag ‘Muziek van Hildegard von Bingen’
(12 november 2011, Julianaklooster, Heiloo) en voor de organisten enkele
workshops rond historische orgels (o.a. op 16 en 30 september 2011, Oude
Bavokerk, Haarlem).

Informatie vindt u op www.tiltenberg.org onder ‘Cursussen’. Daar kunt u ook
aanmeldingsformulieren downloaden. Als u niet over internet beschikt, kunt u ook
schrijven of bellen naar:
De Tiltenberg
Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang
0252-345345

Bedoeld voor: ieder die betrokken is bij de muziek in de liturgie.
Informatie en aanmelding: NSGV Haarlem-Amsterdam,
www.nsgvhaarlem.nl
Bert Stolwijk, diocesaan medewerker voor kerkmuziek,
tel (023) 511 26 86 of b.stolwijk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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Diaconale cursussen
2.1 Impulsavond Diaconale Zondag:“Tips en Trucs diaconale zondag”
Bedoeld voor: organisatoren van de Diaconale Zondag, om hen een impuls te
geven via het aanreiken van informatiemateriaal en uitwisseling.
Cursusleiding: Ernst Meijknecht en Anita Witte (Diocesane Caritas Bisdom
Haarlem-A’dam).
Datum en locatie: maandagavond 29 augustus 2011, 19.30 - 21.30 uur, Kruisweg
63 te Haarlem.
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2.2 Cursusmodule 1: Introductie

Het programma bevat een algemene inleiding over het eigene van een kerkelijke
rechtspersoon en het diocesaan beleid. Specifieke workshops over Financiën en
Bisschoppelijke Machtigingen, Automatisering en Navision, Gebouwenbeleid,
Personeel en Vrijwilligers.

Doelstelling van deze cursus is om een introductie in het PCI werk, aan de hand
van het Algemeen Reglement, geschiedenis en toekomst.
Bedoeld voor: (toekomstige) PCI leden.
Cursusleiding: Ernst Meijknecht en Anita Witte.
Datum en locatie: maandagavond 3 oktober 2011, 19.30 – 21.30 uur, Kruisweg 63
te Haarlem.

Bedoeld voor: alle nieuwe leden van een parochiebestuur. Zij krijgen daarvoor
persoonlijk een uitnodiging bij hun benoemingsbrief .
Contactpersoon: Martin Frederiks, stafmedewerker kerkopbouw bisdom HaarlemAmsterdam.
Data en locatie: afhankelijk van het aantal deelnemers één of twee zaterdagen in
het najaar 2011.
Informatie en aanmelding: mfrederiks@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

2.3 Cursusmodule 2: Nood opsporen
Bedoeld voor: om leden van PCI’s te trainen in het leren zien van Nood en hulp
geven. Met extra aandacht voor samenwerking met allerlei groepen en netwerken.
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Cursusleiding: Ernst Meijknecht en Anita Witte.
Datum en locatie: maandagavond 10 oktober 2011, 19.30 – 21.30 uur, Kruisweg 63
te Haarlem.

4.1 Impulsdag Geloofsopbouw
Een jaarlijkse Impulsdag om diegenen die actief zijn of willen worden op
het gebied van jongerenpastoraat en/of catechese en/of huwelijk & gezin
(geloofsopbouw) in de parochieregio’s te ondersteunen. Een dag om zelf
weer geïnspireerd en gemotiveerd verder te gaan met het belangrijke werk in
de parochies. Er is een plenaire inleiding, een lunch met daarna twee ronden
workshops over diverse thema’s. Met informatie- en materialenmarkt.

2.4 Cursusmodule 3: Financiën
Bedoeld voor: om leden van PCI’s te ondersteunen in het beheer en het werven
van gelden voor de Caritas.

Bedoeld voor: pastores en vrijwilligers op het gebied van geloofsopbouw.
Organisatie: dienst Geloofsopbouw bisdom Haarlem-Amsterdam (afdelingen
Catechese, Huwelijk & Gezin en Jongerenpastoraat).
Datum en locatie: zaterdag 21 januari 2012, 11 tot 16 uur, Julianaklooster,
Hoogeweg 65 te Heiloo.
Bijdrage: € 5 euro voorafgaand, € 7,50 op de dag zelf.
Informatie en aanmelding: www.jongbisdomhaarlem.nl,
info@jongbisdomhaarlem.nl

Docenten: Ernst Meijknecht en Anita Witte, Vrijwilligerscentrale en enkele
gastdocenten.
Datum en locatie: maandagavond 31 oktober 2011, 19.30 – 21.30 uur, Kruisweg 63
te Haarlem.
Informatie en aanmelding voor al deze cursussen via:
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Cursussen verder op aanvraag en in overleg met de dienst Diocesane Caritas.
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Cursussen Geloofsopbouw

4.2 Cursussen huwelijksvoorbereiding

Studiedag voor nieuwe bestuursleden

In zeven avonden worden inhoudelijke thema’s behandeld, die voor velen een
goede start van hun huwelijk betekenen. Elke avond bevat een inleiding op een
thema en een deelgroep. Op verschillende avonden is er ruimte voor een viering
of een borrel.	
>>

Kennismaken met de verantwoordelijkheden binnen het kader van het Algemeen
Reglement voor het Bestuur van een Parochie in de Rooms Katholieke Kerk in
Nederland en het Diocesaan Beleid van Nieuwe Tijden Nieuwe Wegen.
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>> Bedoeld voor: stellen die van plan zijn met elkaar te trouwen en overwegen of
besloten hebben een kerkelijk huwelijk te sluiten.
Organisatie: Diocesane Commissie Huwelijksvoorbereiding.
Datum en locatie: deze cursussen worden regelmatig op verschillende locaties in
Amsterdam aangeboden.
Informatie en aanmelding: informatie over het eerstvolgende aanbod is te vinden
op www.hoeksteen.org

Ontmoetingsdag nieuwe katholieken
Een ontspannen dag om andere nieuwe katholieken, de bisschop en de
hulpbisschop te ontmoeten. Met o.a. een rondleiding door het klooster en
Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood, lunch en een eucharistieviering.
Bedoeld voor: al diegenen die onlangs zijn toegetreden tot de rooms-katholieke
Kerk en hun begeleiders.
Organisatie: bisdom Haarlem-Amsterdam en Heiligdom OLV ter Nood, Heiloo.
Datum en locatie: 3 september 2011, 11.30 - 17 uur, Julianaklooster, Hoogeweg 65,
Heiloo.
Informatie en aanmelding: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl en
pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

4.3 Drie inspirerende vormingsweekends voor jongeren
Verdiep en beleef je geloof! Drie weekenden voor jongeren die graag hun
geloof willen verdiepen. Met ruimte voor inleidingen, persoonlijke opdrachten,
gesprekken in groepjes, een individueel gesprek met een persoonlijk begeleider,
vieringen en momenten van ontspanning.

N.B. van 14 tot 15 uur zal er speciaal voor de begeleiders de gelegenheid zijn
met elkaar uit te wisselen over hoe u de voorbereiding en wellicht een natraject
(catechumenaat) vormgeeft. Laat s.v.p. weten als u hierbij wilt zijn, via
mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Bedoeld voor: jongeren van 16 t/m 30 jaar.
Organisatie: afdelingen Jongerenpastoraat van de bisdommen HaarlemAmsterdam, Utrecht en Den Bosch.
Datum en locatie: 14-16 oktober (Nieuwkuijk), 9-11 december (Nieuwkuijk),
3-5 februari (Tiltenberg, Vogelenzang).
Bijdrage: € 350 all in (verblijf, materialen en persoonlijke begeleiding), subsidie
is mogelijk voor jongeren uit bisdom Haarlem-Amsterdam, dan wordt de prijs
€ 195 all in.
Informatie en aanmelding: www.jongbisdomhaarlem.nl,
info@jongbisdomhaarlem.nl
4.4 Overige cursussen
De vormingscursus Op reis in het Land van Geloven gaat vanaf september 2011 op
een aantal plekken in ons bisdom van start.
Voor meer informatie: www.landvangeloven.nl
Op diverse plaatsen worden cursussen van het Katholiek Alpha Centrum
gegeven, o.a. de Alpha-cursus, de CaFE cursus (Catholic Faith Exploration) en de
internetcursus WaaromJezus?rk. Voor meer informatie: www.rk-alphacentrum.nl
Voor het cursusaanbod op het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo,
kijk op www.onzelievevrouwternood.nl
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Vormingsaanbod

bisdom Haarlem-Amsterdam

Cursussen, studiedagen en impulsdagen
De cursussen, studiedagen en impulsdagen van het bisdom zijn bedoeld voor
iedereen die meer over de verschillende aspecten van het katholieke geloof wil
leren of zich daarin wil verdiepen. De activiteiten vinden plaats op verschillende
locaties in het bisdom Haarlem-Amsterdam, onder andere op het bisdom zelf
(Haarlem), De Tiltenberg (Vogelenzang) en het Julianaklooster (Heiloo).

Bisdom Haarlem-Amsterdam
Kruisweg 65
2011 LB Haarlem
023 - 511 26 00
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

