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

Zaterdag 18 januari 2014 van 9.30 uur tot 14 uur
Julianaklooster Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo

UITNODIGING
Bij deze bent u (weer) van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Impulsdag Geloofsopbouw
op zaterdag 18 januari 2014. Dit jaar met een compact en inspirerend programma!
Het thema van dit jaar is Het geloof doorgeven aan een volgende generatie.

Twee regio’s uit ons bisdom zullen ons hierover iets vertellen met als leidende vraag: Hoe kun
je als kerk iets betekenen voor jongeren en voor (jonge) gezinnen? Twee praktijkervaringen
van respectievelijk jongerenpastoraal én gezinspastoraal, over waarom zij zich inzetten, hoe
zij het aanpakken, over hoogte- en dieptepunten en do’s en dont’s. Daarna is de gelegenheid
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 kun je als kerk iets betekenen
voor jongeren (navormsel)?
Door: Maaike Neeft en Nico Quadvlieg (begeleiders van YoungSeven) van de regio Schagen.

Hoe kun je als kerk iets betekenen
voor (jonge) gezinnen?
Door: Marion van Ham (coördinator van de catechese aan jonge gezinnen) van de regio Amsterdam zuid.
Het programma duurt van 10 uur (9.30 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.
Dit jaar is er gekozen voor een nieuw format voor
de Impulsdag Geloofsopbouw. De dag duurt minder lang dan voorheen en er is meer ruimte voor
onderlinge uitwisseling. De workshoprondes van
eerdere jaren komen hierbij te vervallen.

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 11 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@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Telefonisch te bereiken via: tel. (023) 511 26 35.

