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Jaar van het Geloof

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.

Het ‘Jaar van het Geloof’ begon op 11 oktober 2012 (op de 50ste verjaardag van
de opening van het Tweede Vaticaans Concilie en de 20ste verjaardag van de
Catechismus van de katholieke Kerk) en wordt afgesloten op 24 november 2013,
op het Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal. In ons bisdom wordt de
afsluiting van het Jaar van het Geloof samen gevierd met de Jubileum dag van de Runxput op zondag 8
december 2013 in Heiloo.

Bedoeld voor: iedereen die belangstelling heeft voor het geloof van de katholieke Kerk en er meer van
wil weten.
Cursusleiding: drs. D. Wienen
Data: zaterdag 14 september, 5 oktober, 2 november 2013, 15 februari, 15 maart, 5 april en 3 mei 2014,
9.00 - 13.30 uur (inclusief morgengebed, eucharistieviering en middagmaaltijd)
Cursusbijdrage: € 75,- (inclusief YouCat) en wanneer men na afloop op De Tiltenberg gebruik maakt
van de gezamenlijke maaltijd € 100,-

Het Jaar van het Geloof is een oproep aan alle gelovigen om de kostbare gave van het geloof (opnieuw)
te ontdekken en te delen met anderen.
In het vormingsaanbod zullen nog een aantal cursussen en activiteiten speciaal in het teken staan
van het Jaar van het Geloof: het logo van het Jaar van het Geloof is bij deze activiteiten geplaatst. Voor
verdere informatie over het Jaar van het Geloof: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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Verdieping katholiek geloof
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Sociale leer van de Kerk
Paus Franciscus zei direct nadat hij gekozen werd tot paus dat hij hoopte op een Kerk voor en van de
armen. Van oudsher leert de rooms-katholieke Kerk dat het christelijk geloof ook implicaties heeft voor
de inrichting van staat en samenleving. Met name vanaf de Middeleeuwen heeft de Kerk in een reeks
conflicten met de Staat haar visie op staat en maatschappij kunnen verhelderen.

Aanbod van De Tiltenberg
De Tiltenberg is het kerkelijke opleidingscentrum van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Aan de Tiltenberg zijn het Sint Willibrordinstituut (priesteropleiding en seminarie) en het Sint
Bonifatiusinstituut (theologieopleiding voor diakens, catechisten en leken) verbonden.

Vanaf 1891 brak in de rooms-katholieke Kerk een nieuwe episode aan met de encycliek Rerum Novarum
van paus Leo XIII. Met deze encycliek wilde de Kerk een duidelijk en principieel antwoord geven op de
sociale noden van die tijd door het aandragen van de grondslagen van een Katholieke Sociale Leer.
Deze leer is in de volgende pauselijke encyclieken, andere kerkelijke documenten en bijdragen van
katholieke wetenschappers, verder ontwikkeld en steeds weer aangepast aan de noden van de tijd.
In de cursus bespreken we de grondlagen van de sociale leer en de uitwerking hiervan op een
aantal terreinen. We doen dit aan de hand van het Compendium van de Sociale Leer van de Kerk. Dit
document is via de Tiltenberg te verkrijgen. De cursus kan worden afgesloten met een opstel over een
maatschappelijke thematiek, belicht vanuit de sociale leer.

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. Als
iemand dus de uitgebreide majorstudie op tijd afrondt is hij of zij 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.

Bedoeld voor: Iedereen die zich studieuze wijze wil verdiepen in de achtergronden en grondlagen van
de sociale leer van de rooms-katholieke Kerk.
Cursusleiding: prof. dr. G.J.M. van Wissen
Data: zaterdag 31 augustus, 14 september, 14 december 2013, 15 februari, 15 maart, 3 mei en 21 juni
2014, 10.30 - 13.00 uur (om 9.00 uur morgengebed en eucharistieviering)
Cursusbijdrage: € 70,-
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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’.

Hedendaagse stromingen en denkrichtingen
In zeven bijeenkomsten komen diverse moderne religieuze en filosofische stromingen en denkers
aan bod. Zo is er aandacht voor:
• New Age, moderne vormen van gnostiek en oosterse religies;
• het atheïsme en Friedrich Nietzsche;

Tevens worden aan de Tiltenberg jaarlijks een aantal kortlopende cursussen aangeboden,
waarvan enkele in samenwerking met diverse bisdomdiensten. De cursussen voor 2013 –
2014 worden hieronder kort gepresenteerd.
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>> • de hedendaagse vraag naar ervaring en beleving tegen de achtergrond van Kierkegaards existentiële
denken;
• het fenomenologisch denken (Husserl, Heidegger) en de vraag naar transcendentie;
• het humanisme en Levinas;
• secularisatie als achtergrond van het moderne leven aan de hand van de katholieke Canadese filosoof
Charles Taylor;
• in het slotcollege komt het moderne verlangen naar identiteit en authenticiteit aan de orde aan de
hand van de Franse filosoof Jean-Luc Marion.
Bij de doordenking van deze stromingen, denkers en denkrichtingen blijkt de kerkvader Augustinus op
diverse momenten nog steeds een goede gesprekpartner, die verder helpt bij het komen tot een eigen
standpuntbepaling.

Een training van drie dagdelen t.a.v. het werken met tieners en jongeren in de regio,
zie voor de specifieke inhoud hieronder.
Bedoeld voor: (a.s.) pastorale krachten en vrijwilligers in het jongerenwerk
Cursusleiding: de heer M. Jansen of de heer M. van der Knaap (afdeling Jongerenpastoraat)
Data en locatie:
• Zaterdag 9 november 2013 (13.45 - 18 uur): De belevingswereld van tieners en jongeren anno 2013 en
wat zijn aanknopingspunten en tips om het geloof op een goede manier ter sprake te brengen? Over
verschillende generaties in de kerk en de ontwikkeling van kind naar volwassene.
• Zaterdag 14 december 2013 (10.15 - 13.30 uur inclusief lunch): Bouwstenen voor het opzetten van
succesvol jongerenwerk in de regio.
• Zaterdag 1 maart 2014 (13.45 - 18 uur): Aan de slag met een zelf opgezet jongerenprogramma en
presentatie van concrete werkvormen en materialen.
Cursusbijdrage: € 25,- inclusief lunch op zaterdag 14 december (of € 10,- per dagdeel).
Deze training Jongerenpastoraat of Navormsel kan op aanvraag ook gegeven worden in een
regio. Neem hiervoor contact op met het Jongerenpastoraat, info@jongbisdomhaarlem.nl

Bedoeld voor: ieder die zich vanuit de katholieke traditie op een studieuze wijze wil verdiepen in de
achtergronden van het moderne denken.
Cursusleiding: prof. dr. G.H.B. Blans
Data: zaterdag 31 augustus, 5 oktober, 19 oktober, 23 november 2013, 4 januari, 15 februari, 15 maart
2014, 10.30 - 13.00 uur (om 9.00 uur morgengebed en eucharistieviering).
Cursusbijdrage: € 70,-
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Training Jongerenpastoraat of na-vormsel
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Toerusting voor vormsel begeleiders
‘Waar gaat het om bij het sacrament van het vormsel?’ en hoe geef je dit vorm in de
vormselvoorbereiding? Een ochtend om hierover na te denken met andere vormselbegeleiders en om
uit te wisselen met elkaar over de vormselvoorbereiding en het gebruikte project.

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.

In de middag is er de mogelijkheid om het eerste deel van de Training Jongerenpastoraat te volgen
(zie onder 5) met als thema: ‘De belevingswereld van tieners en jongeren anno 2013 en wat zijn
aanknopingspunten en tips om het geloof op een goede manier ter sprake te brengen? Over
verschillende generaties in de kerk en de ontwikkeling van kind naar volwassene.’

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 22 februari, 15 maart en 5 april 2014, van 14.00 - 16.00 uur
Cursusbijdrage: € 15,- (inclusief cursusmateriaal)

Bedoeld voor: (a.s.) begeleiders van vormelingen
Cursusleiding: mevr. drs. M. Spruit (afdeling Catechese) en de heer M. Jansen (afdeling
Jongerenpastoraat)
Data en locatie: zaterdag 9 november 2013
De ochtend duurt van 10.30 tot 13.30 uur (inclusief lunch, met om 9 uur de gelegenheid om deel te
nemen aan het morgengebed en de eucharistieviering) met dus de mogelijkheid om aan te sluiten
bij het eerste deel van de Training Jongerenwerk (zie onder 5), dan duurt de dag van 10.30 tot 18 uur.
Cursusbijdrage: € 10,- inclusief lunch voor de ochtend, € 15,- voor de gehele dag.
Op aanvraag is er bij een minimum aantal deelnemers ook een Impulsavond of -middag
voor vormselbegeleiders of voor eerste communie begeleiders mogelijk in de regio.
Neemt u hiervoor contact op met mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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De buitengewoon bedienaar van de H. Communie
Deze cursus wil degenen die betrokken zijn bij de dienst aan de H. Eucharistie de bagage even 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.
Cursusleiding: pastoor drs. F. Bunschoten
Data: zaterdag 25 januari, 15 februari, 1 maart 2014, 14.00 - 16.00 uur
Cursusbijdrage: € 15,- (inclusief cursusmateriaal)
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Locatie & informatie en aanmelding
Locatie: Alle cursussen die door de Tiltenberg worden aangeboden vinden plaats op:
De Tiltenberg, Centrum voor kerkelijke opleidingen van het bisdom Haarlem-Amsterdam,
Zilkerduinweg 375, 2114 AM, (0252) 345 345, post@tiltenberg.org

Overig aanbod
Kerkmuzikale cursussen en activiteiten
1.1 Cursussen
De NSGV Haarlem-Amsterdam biedt in ons bisdom 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.

Informatie en aanmelding: Meer informatie over de priesteropleiding, de andere theologische
opleidingen en de cursussen, kunt u vinden op www.tiltenberg.org
Onder het kopje ‘cursussen’ vindt u voor iedere cursus meer informatie en de mogelijkheid een
aanmeldingsformulier te downloaden.

Als aanvulling hierop bieden we in het najaar van 2013 (vanaf 2 november) een basiscursus kerkmuziek
aan. Hierin worden de deelnemers ingewijd in de brede traditie van de kerkmuziek, zodat ze beter
toegerust zijn om een verantwoorde repertoirekeuze te maken voor de diverse liturgische vieringen.
De cursus is niet alleen bedoeld voor musici, maar voor allen die nauw betrokken zijn bij de muzikale
invulling van de liturgie. Er worden geen bijzondere toelatingseisen gesteld.
Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Cursussen kunnen ook georganiseerd worden in
samenwerking met een parochie of - liever nog - een aantal parochies in een regio of dekenaat.
Bedoeld voor: ieder die actief betrokken is bij de muziek in de liturgie.
Cursusleiding: Mark Heerink en Bert Stolwijk, medewerkers kerkmuziek van de NSGV HaarlemAmsterdam.
1.2 Studiedagen en andere activiteiten
In het komende seizoen vinden diverse studiedagen en andere educatieve activiteiten voor kerkmusici
en koren plaats. Bij het ter perse gaan van deze folder waren gepland:
• Muziek voor orgel en harmonium. Studie- en contactmiddag voor organisten (28 september in de SintAugustinuskerk in Amsterdam-West). De deelnemers kunnen een historisch harmonium en het fraaie
Cavaillé-Collorgel bespelen.
• Scratchdag met Daniël Rouwkema (9 november in de Mariakerk te Bussum).
Voor een actueel overzicht van de activiteiten: raadpleeg de agenda op www.nsgvhaarlem.nl of geef u
op voor toezending van onze digitale nieuwsbrief Doorgeven.
Informatie en aanmelding: NSGV Haarlem-Amsterdam, www.nsgvhaarlem.nl
Bert Stolwijk, diocesaan medewerker voor kerkmuziek, tel (023) 511 26 86 of
bstolwijk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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Diaconale cursussen
Diaconaal Weekend 2013
Het Diaconaal Weekend valt in 2013 in het weekend van 9 en 10 november. Voor dit Diocesane
Diaconaal Weekend is weer een brochure ontwikkeld met allerlei informatie en tips over het organiseren
van het weekend. De brochure is aangeboden op de Dag van de Caritas en is geplaatst op Extranet
>>
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>> Bezielingsdag
De Dienst Caritas organiseert in het najaar van 2013 wederom een bezielingsdag voor diaconale
vrijwilligers in samenwerking met de Abdij van Egmond. Informatie over het programma, de plaats
en datum wordt t.z.t. aan de parochies, PCI’s, regiopastores voor diaconie en via de website van het
bisdom bekend gemaakt.

Bedoeld voor: nieuwe leden van een parochiebestuur. Zij krijgen daarvoor persoonlijk een uitnodiging
bij of na hun benoemingsbrief.
Contactpersoon: M. Frederiks, stafmedewerker Kerkopbouw bisdom Haarlem-Amsterdam.
Datum en plaats: voorjaar 2014 in het Diocesaan Centrum te Heiloo.

Impulsavonden
Op verzoek van de regio(s) kunnen impulsavonden worden verzorgd over uiteenlopende onderwerpen.
De organisatie is bij deze avonden in handen van de regio. De medewerkers van de Dienst Caritas
verzorgen de inhoud van de bijeenkomst bij minimaal 10 deelnemers. Impulsavonden over de volgende
onderwerpen zijn mogelijk:
• Introductie nieuwe PCI (Parochiële Caritas Instelling) leden
• Caritas (o.a. inleiding PCI werk en wat is Caritas)
• Financiën voor penningmeesters PCI
• Diaconaal Weekend
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
• Katholieke Sociale Leer (in overleg met het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk)
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4.1 Impulsdag over de Catechismus
Op zaterdag 28 september 2013 wordt er een Impulsdag georganiseerd op de Tiltenberg over
de Catechismus van de katholieke Kerk. Op zondag 29 september 2013 vraagt onze Kerk
in het kader van het Jaar van het Geloof namelijk wereldwijd aandacht voor het feit dat deze
Catechismus 20 jaar bestaat. Een goede gelegenheid dus om aandacht te besteden aan het belang
en de toepassing van de Catechismus in de catechetische praktijk. In de ochtend zal de heer drs. H.
Vanheeswijck een algemene inleiding verzorgen. In de middag zullen diverse workshops plaatsvinden,
die zich richten op hoe je de Catechismus in de catechetische praktijk kunt gebruiken. O.a. zal de
catechesemethode Licht op ons pad gepresenteerd worden, die zich baseert op de Catechismus.
Uitgeverij Adveniat zal deze dag met een boeken-en materialentafel zijn.

Themabijeenkomsten
Regio(s) kunnen themabijeenkomsten verzorgen met deskundigen van diverse bondgenoten. De
medewerkers van de dienst Caritas kunnen bemiddelen in het contact met: Inloophuizen, Stichting
Present, Justitiepastoraat, Ouderen, Vluchtelingenwerk, Mensen zonder verblijfspapieren/illegalen,
Jongeren en drugsgebruik, ATD Vierde Wereld en de Voedselbank.

Bedoeld voor: catechisten, catechetische medewerkers en een ieder die actief is in de catechese of dat
wil gaan worden.
Organisatie: afdeling Catechese van het bisdom i.s.m. de Tiltenberg en enkele pastorale krachten en
vrijwilligers
Datum en locatie: zaterdag 28 september 2013, 9 tot 16 uur, De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375,
Vogelenzang
Bijdrage: € 15,- inclusief lunch
Meer informatie via: mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Aanmelding: evenementen@tiltenberg.org

Bedoeld voor: (toekomstige) vrijwilligers in de Caritas, bijv. in PCI’s, diaconale werkgroepen
Contactpersonen: Erik Sengers, Anita Witte en Ernst Meyknecht van de Dienst Caritas
Data en locatie: in overleg, bij een minimum aantal van 10 deelnemers
Informatie over het aanbod: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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Cursussen Geloofsopbouw

Studiedag voor (nieuwe) bestuursleden van een parochie

4.2 Impulsdag Geloofsopbouw
Zaterdag 18 januari 2014 vindt weer de jaarlijkse Impulsdag Geloofsopbouw plaats. Het doel is 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 regio. Boekhandel Het
Kruispunt uit Hoofddorp zal deze dag met een boeken- en materialentafel aanwezig zijn.

Met ingang van het nieuwe kalenderjaar verwachten we dat er een aantal grotere bestuurlijke eenheden
ontstaan met nieuwe bestuursleden.
Om die reden zullen we de jaarlijkse studiedag voor nieuwe bestuursleden pas houden in het voorjaar
van 2014.

Bedoeld voor: pastorale krachten en vrijwilligers op het gebied van geloofsopbouw en overige
geïnteresseerden
Organisatie: dienst Geloofsopbouw bisdom Haarlem-Amsterdam (afdelingen Catechese, Huwelijk &
Gezin en Jongerenpastoraat)
Datum en locatie: zaterdag 18 januari 2014, 9.30 tot 14 uur, Diocesaan Centrum, Hoogeweg 65 te Heiloo
Bijdrage: € 10,- inclusief lunch
Informatie en aanmelding: www.jongbisdomhaarlem.nl, info@jongbisdomhaarlem.nl

Het gaat om een introductie m.b.t. de verantwoordelijkheden van bestuursleden van een parochie
binnen het kader van het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een Parochie in de R. K. Kerk in
Nederland en het Diocesaan Beleid van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Het programma bevat: een algemene inleiding over het eigene van een kerkelijke rechtspersoon en het
diocesaan beleid door Mgr. J. Hendriks.
Daarnaast zijn er specifieke workshops over: het diocesaan beleid, zoals de nota Nieuwe Tijden Nieuwe
Wegen en de uitwerking daarvan (M. Frederiks en J. Hoekstra); diocesane regelingen, beleid en beheer/
financiën (E. Duijsens); automatisering en Navision (C. Backer) en juridische praktijkvoorbeelden in
relatie kerkelijk en burgerlijk recht (P. Nabben).
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4.3 Impulsavond Catechese
In Nederland bevinden we ons in een overgangssituatie in onze Kerk: van een volkskerk naar een
keuzekerk of missionaire kerk. Opvallend is dat in ons denken en onze structuur, we vaak nog uitgaan
van de situatie van de volkskerk (catechese alleen rondom de sacramenten, geloofsopvoeding vindt
ook thuis en soms op school plaats), maar in de praktijk bevinden we ons volop in de situatie van een
missionaire kerk: het gelovig zijn is niet altijd meer een moedertaal van mensen, maar is vaak een
vreemde taal die moet worden aangeleerd. Waar lopen we in de nieuwe situatie tegenaan en hoe komt
dat? En hoe zou die nieuwe
(pre-)catechetische praktijk er dan uit kunnen zien voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen?
Zijn hiervoor aanknopingspunten te vinden?
Doelgroep: voor een ieder die in de catechese actief is in de regio’s, vrijwilligers zowel als pastorale
krachten.
Contactpersoon: Mirjam Spruit (afdeling Catechese)
Data en locaties: 1 dagdeel, op aanvraag en in overleg met de regio, bij een minimum aantal personen
Bijdrage: gift t.b.v. het Jongerenpastoraat in ons bisdom
Informatie: via mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

4.7 Training Jongerenwerk of navormsel
Zie onder het Aanbod van de Tiltenberg. Drie zaterdagen over verschillende generaties in de kerk,
bouwstenen voor het opzetten van succesvol jongerenwerk en presentatie van concrete werkvormen en
materialen.
4.8 Overige cursussen
Geloven betekent ‘levenslang op weg gaan met God.’ Geloven vraagt – net zoals menselijke vriendschappen – om deze relatie te blijven verdiepen. Hieronder worden een aantal mogelijkheden aangegeven.
De vormingscursus Op reis in het Land van Geloven gaat vanaf september 2013 opnieuw op een aantal
plekken in ons bisdom van start. Een mogelijkheid om als volwassene je geloof te verdiepen in de
ontmoeting met tochtgenoten. In elk geval gaat de cursus van start op de volgende plaatsen:
• Regio Schagen, in Schagen, de cursus is verdeeld over 2 jaar, informatie bij: Monica Wildeboer:
mcwildeboer@planet.nl of tel (0224) 21 42 08.
• Regio Geestmerambacht, in Langedijk, de cursus wordt gegeven op woensdagavonden en is verdeeld
over 1 jaar, informatie bij Karin Blaauw, karin.blaauw@kerkgeestmerambacht.nl
Voor meer algemene informatie over de cursus: www.adveniat.nl (via deze site kunt u ook het
cursusboek en de handleiding bestellen) of mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

4.4 Toerusting voor vormsel begeleiders
Zie onder het Aanbod van de Tiltenberg.

Op diverse plaatsen in ons bisdom worden ook Alpha-cursussen (kennismaking met het christelijke
geloof in een ontspannen sfeer) en ook meer verdiepende cursussen als de CaFE cursussen (Catholic
Faith Exploration), deel I en II, aangeboden. Deze laatstgenoemde cursussen werken met dvd’s,
waarna de deelnemers over de inhoud ervan met elkaar in gesprek gaan.
Ook is er de internetcursus WaaromJezus?rk, waar u vrienden en bekenden op kunt wijzen.
Voor meer informatie: het Katholiek Alpha Centrum: www.rk-alphacentrum.nl, ook voor de locaties van
bovengenoemde cursussen in ons bisdom of mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

4.5 Cursus huwelijksvoorbereiding
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.
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: De cursus wordt regelmatig op verschillende plaatsen in Amsterdam aangeboden,
check hiervoor de website.
Informatie en aanmelding: informatie over het actuele aanbod is te vinden op www.hoeksteen.org of
anders via mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Tenslotte biedt het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo een toenemend aantal retraites
en cursussen aan. Voor het actuele overzicht, kijk op www.onzelievevrouwternood.nl
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4.6 Verdiepingsweekenden voor jongeren
De Wereld Jongerendagen (WJD) in Rio de Janeiro zijn voor vele jongeren een unieke
en bijzondere ervaring geweest. Voor sommige jongeren zijn de WJD aanleiding om
zich meer te verdiepen in het geloof. Om die reden organiseren de Nederlandse
bisdommen onder verantwoordelijkheid van Jong Katholiek drie verdiepingsweekenden voor jongeren. In
deze weekenden wordt nagedacht over de fundamenten van het geloof en de toepassing in het dagelijkse
leven. De weekenden zijn ook toegankelijk voor jongeren die niet naar de WJD in Rio zijn geweest.
Bedoeld voor: Jongeren tussen de 16-30 jaar die zich willen verdiepen in het katholieke geloof.
Organisatie: Jong Katholiek
Data: Drie weekenden in november 2013, januari en februari 2014
Informatie en aanmelding: www.jongkatholiek.nl of www.jongbisdomhaarlem.nl
Ten tijde van het uitbrengen van deze folder was nog niet alle informatie over de
verdiepingsweekenden bekend. De informatie hierboven is onder voorbehoud.

Ontmoetingsdag nieuwe katholieken
Een ontspannen dag om andere nieuwe katholieken en de (hulp)bisschop te ontmoeten. Met o.a. een
rondleiding door het klooster en Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood of een inleiding over Geloof
in het dagelijkse leven door Mgr. van Burgsteden, een smakelijke lunch en een eucharistieviering.
Bedoeld voor: al diegenen die onlangs zijn toegetreden tot de rooms-katholieke Kerk en hun
begeleiders. (Voor begeleiders is er van 10.45 tot 11.45 uur een eigen ontmoeting met verdieping t.a.v.
het catechumenaat en de mogelijkheid met elkaar hierover uit te wisselen. Meldt u hiervoor s.v.p. ook
aan via onderstaand e-mailadres).
Organisatie: afdeling Catechese i.s.m. enkele nieuwe katholieken
Datum en locatie: 21 september 2013, 9.45 – 16 uur, Diocesaan Centrum, Hoogeweg 65, Heiloo
Informatie: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl onder afdeling ’Catechese’ of bij Mirjam Spruit:
mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Aanmelding: via mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl, s.v.p. vóór 11 september a.s.
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Kostersdag
Korte beschrijving: De eerste kostersdag (23 februari 2013) was een groot succes en krijgt in 2014 een
vervolg. Tijdens de kostersdag staan ontmoeting en uitwisseling centraal. Naast een eucharistieviering
en een lezing, die ingaat op aspecten van het kosterschap, zullen in de middag opnieuw workshops
worden gehouden rond allerlei voor kosters relevante onderwerpen.
Bedoeld voor: kosters uit het bisdom Haarlem-Amsterdam
Organisatie: werkgroep vanuit het bisdom
Datum en locatie: datum 8 maart 2014, locatie OLV Ter Nood te Heiloo
Informatie en aanmelding: Heiligdom OLV Ter Nood te Heiloo, contactpersoon mevr. Wilhelmien Bruin,
email info@olvternood.nl en telefoonnummer 072-5051288.

Cursussen, studiedagen en impulsdagen
De cursussen, studiedagen en impulsdagen van het bisdom en De Tiltenberg 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 De Tiltenberg in Vogelenzang en het Diocesaan
Missionair Centrum (Julianaklooster) in Heiloo.

Bisdom Haarlem-Amsterdam

De Tiltenberg

023 - 511 26 00
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

(0252) 345 345
www.tiltenberg.org

