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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 op 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.

Bisdombedevaart naar Rome
in de meivakantie van 2015
Op weg in verbondenheid, jong en oud, ga met ons mee!

Het seizoen 2014 – 2015 zal voor het bisdom Haarlem-Amsterdam mede in het teken staan van de
bisdombedevaart naar Rome in de meivakantie van 2015. Tijdens de voorbereiding op een dergelijke
reis en tijdens een bedevaart worden mensen gevormd in hun (beginnend) geloof. Juist het opdoen
van een gezamenlijke geloofservaring, verdiept ook het eigen geloof.

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 2014 - 2015 worden hieronder
kort gepresenteerd.

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen de Haarlemse gelovigen dan ook uit – ook diegenen die niet zo
kerk betrokken zijn – om mee te gaan op bedevaart naar Rome. In samenwerking met reisorganisatie
VNB wordt in de meivakantie van 2015 een 10-daagse busreis (30 april t/m 9 mei 2015) en een
6-daagse vliegreis (2 t/m 7 mei 2015) naar Rome georganiseerd.
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Het is de hoop van de bisschoppen dat deze bedevaart mag bijdragen aan levende en betrokken
geloofsgemeenschappen in ons bisdom en de saamhorigheid extra zal versterken. De bisschoppen
hopen ook dat de deelnemers aan de bedevaart zich meer verbonden zullen weten met de Kerk van
alle eeuwen, de wereldkerk en het bisdom. Op het programma staan meerdere hoogtepunten van deze
bijzondere stad en van de wereldkerk.

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: zaterdag 13 september 2014, zaterdag 4 oktober, zaterdag 8 november, zaterdag 29
november, zaterdag 21 februari 2015, zaterdag 7 maart, en zaterdag 6 juni, 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.

Er zal een apart tienerprogramma (12 t/m 15 jaar) zijn tijdens de bedevaart op een eigen locatie, en
deels een eigen programma voor jongeren (vanaf 16 jaar) en gezinnen.
Meer informatie? Vraag de folder (en eventueel het aanmeldingsformulier) aan bij VNB.
Via info@vnbreizen.nl of tel (073) 681 81 11. Vermeld hierbij s.v.p. of u geïnteresseerd bent in de busreis
of de vliegreis. Inschrijven kan ook via www.vnbreizen.nl
Zie verder ook: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl en www.facebook.com/bisdombedevaart
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Verdieping katholiek geloof

Aanbod van De Tiltenberg
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De Tiltenberg is het kerkelijk 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.

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 diverse spiritualiteiten.

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.

Bedoeld voor: iedereen die nader wil kennismaken met manieren om het geloof meer concreet te
maken in het leven.
Data en thema’s:
4 oktober 2014: Ignatiaanse spiritualiteit (pater drs. T. Jansen s.j.)
25 oktober 2014: Karmelitaanse spiritualiteit (drs. J. Smith pr)
8 november 2014: Franciscaanse spiritualiteit (pater drs. Th. van Adrichem ofm)
7 maart 2014: Eucharistische spiritualiteit (pater dr. ir. E. van Heijst sss)
6 juni 2013: God zoeken in het dagelijks leven (mgr. mr. dr. C. van der Ploeg pr)
13 juni 2013: Benedictijnse spiritualiteit (broeder A. Kortekaas osb)

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
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>> De inleidingen vallen op zaterdagen, van 10.30 - 13.00 uur.
Cursusleiding: drs. J.D.J.T. Wienen.
Cursusbijdrage: € 60 (inclusief cursusmateriaal)
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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.

Evangelii Gaudium – paus Franciscus en het Evangelie voor onze tijd

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: 14 maart, 18 april, 23 mei 2015, van 14.00 - 16.00 uur.
Cursusbijdrage: € 15 (inclusief cursusmateriaal).

Paus Franciscus heeft eind vorig jaar een opmerkelijk document geschreven, Evangelii Gaudium (EG)
(De vreugde van het Evangelie), waarin hij een aantal prioriteiten aangeeft voor de kerk van onze tijd.
Vanuit de vreugde om het ontmoeting met Jezus doet de paus suggesties voor Kerk-zijn in de huidige
tijd. De officiële aanduiding van het document is een pauselijke exhortatie, wat zoveel wil zeggen als
een pauselijke aansporing en dat is een passende omschrijving voor EG. De paus nodigt de lezers
uit om de oorspronkelijke frisheid van het Evangelie te herontdekken om zo nieuwe wegen en paden
te vinden om de mensen van onze tijd te bereiken. Dat noopt kerk en gelovigen tot een pastorale en
missionaire bekering: de dingen kunnen niet blijven zoals we het gewend waren.

Locatie & informatie en aanmelding

In een drietal bijeenkomsten komen diverse aspecten van EG aan de orde. In de eerste bijeenkomst
wordt het document ingeleid en staat centraal hoe EG Kerk en gelovigen uitdaagt tot een nieuwe
evangelisatie te komen en wat daarin kernmomenten zijn. In een tweede bijeenkomst staat de
betekenis van het Woord van God voor het leven van Kerk en christen centraal. In een derde bijeenkomst
gaat in op de sociale dimensie van EG en hoe de aandacht voor armen en mensen in de marge van de
maatschappij tot de kern van de evangelische boodschap hoort.

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, Vogelenzang, (0252) 345 345, post@tiltenberg.org
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.

Bedoeld voor: iedereen die zich wil laten uitdagen door paus Franciscus in het spoor van Jezus nieuwe
wegen te gaan.
Data: 11 oktober, 29 november, 13 december 2015 van 10.30 – 13.00 uur.
Cursusleiding: Drs. D. Wienen (coördinator), de inleidingen zullen verzorgd worden door Mirjam Spruit,
Eugène Brussee en Eric van Teijlingen pr.
Cursusbijdrage: € 30 (waarvoor deelnemers een exemplaar van de Nederlandse vertaling van EG en
indien nodig ander materiaal ontvangen).
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De cursus tot buitengewoon bedienaar van de Heilige Communie

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 10 januari , 31 januari, 28 februari 2015, 14.00 - 16.00 uur.
Cursusbijdrage: € 15 (inclusief cursusmateriaal).
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Overig aanbod

2.2 Bezielingsdag
“Wat wilt ge dat ik doe?” Over Franciscus van Assisi, paus Franciscus en de beleving van de armoede.
Een bezielingsdag voor mensen betrokken bij de Caritas.
Datum en locatie: zaterdag 27 september 2014, Diocesaan Centrum te Heiloo

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. Ook is het mogelijk om, wanneer daar voldoende vraag naar is, cursussen te
organiseren over specifieke onderwerpen als gregoriaans, het kerkmuzikale repertoire door de eeuwen
heen en over de muzikale invulling van de liturgie. Zo zal er in het najaar van 2014 zal een cursus
‘gregoriaans dirigeren’ gegeven worden in de regio West-Friesland.
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2.3 Diaconaal Weekend 2014
In het weekend van 8 en 9 november staat de Caritas centraal in het bisdom. Dit jaar is het thema
Caritas en Jongeren. Informatie over dit thema kunt u vinden in de Informatiebrochure Diaconaal
Weekend. Een brochure vol met tips en suggesties voor het organiseren van het Diaconaal Weekend
kunt U vinden op Extranet of u aanvragen bij de Dienst Diocesane Caritas.
Datum en locatie: zaterdag 8 november en zondag 9 november 2014, in de parochies.

Cursussen kunnen georganiseerd worden in samenwerking met een parochie of – liever nog – een
aantal parochies in een regio of dekenaat.

2.4 Cursus Caritas en Financiën
Wat doe je met je geld als PCI? Hoe bewaar je het? Hoe geef je het uit, en waaraan? En... hoe kom je aan
geld? Een bezinnings- en werkavond voor leden van Caritas Instellingen over geld.
Datum en locatie: maandagavond 17 november, Kruisweg 63, Haarlem.

Bedoeld voor: ieder die actief betrokken is bij de muziek in de liturgie.
Cursusleiding: Mark Heerink en Bert Stolwijk, medewerkers kerkmuziek van de
NSGV Haarlem-Amsterdam.

2.5 Dag van de Caritas 2015
Onderwerp en programma worden nader bekend gemaakt.
Datum en locatie: zaterdag 28 maart 2015, Diocesaan Centrum te Heiloo.

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:
• Najaar 2014: Masterclass voor amateurdirigenten.
• ‘Met hart en ziel’: op Open Monumentendag samen zingen uit de rijke, oecumenische traditie van het
kerklied o.l.v. Bert Stolwijk (zondag 14 september 2014, 15.00-17.00 uur, H. Adelbertuskerk, Haarlem).
• Projectkoor voor bisdombedevaart naar Rome (repetities vanaf februari 2015, bedevaart van 2 tot 7
mei 2015 (vliegreis) of 30 april t/m 9 mei 2015 (busreis), terugkomdag in Heiloo op 31 mei 2015).
• Voorjaar 2015: Presentatie ‘Kom en zing’, nieuwe zangbundel voor kinderen.
Voor meer informatie en 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

2.6 Ubi Caritas, Dag van de Caritas voor Migrantengemeenschappen
Georganiseerd in samenwerking met het Dekenaat Amsterdam en Casa Migrante.
Datum en locatie: datum, plaats en programma worden nader bekend gemaakt.
2.7 Diaconale Excursie Amsterdam
Datum en programma worden nader bekend gemaakt
Datum en locatie: juni 2015, Amsterdam
N.B. Voor al deze activiteiten (behalve het diaconale weekend), dient u zich aan te melden via
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Impulsavonden
Op verzoek van parochies en regio’s kunnen impulsavonden worden verzorgd over uiteenlopende
onderwerpen. De organisatie van deze avonden is in handen van de regio en/of parochie. De
medewerkers van de Dienst verzorgen de inhoud van de bijeenkomst bij minimaal tien deelnemers.
Impulsavonden over de volgende onderwerpen zijn mogelijk:
• Inleiding in de Caritas
• Het organiseren van een Diaconaal Weekend
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
• Katholieke Sociale Leer (in overleg met het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk)
• Opsporen van Noden
• Samenwerking en/of fusie van PCI’s, de vorming van een IPCI
• Werven en behouden van vrijwilligers

Aanbod vanuit de Dienst Caritas
Activiteiten
2.1 Diaconale Excursie Purmerend
Op deze avond brengen wij een bezoek aan Actief Talent. Deze organisatie brengt mensen in beweging,
op weg naar volwaardig burgerschap. Zij werkt met mensen met een verslavingsachtergrond en/of
psychische problemen.
Datum en locatie: woensdagavond 10 september 2014, Purmerend.
6
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>> Themabijeenkomsten
Regio’s en parochies kunnen themabijeenkomsten verzorgen met deskundigen van diverse
maatschappelijke organisaties. De medewerkers van de dienst Caritas kunnen hierin bemiddelen.
U kunt hier bij denken aan: Inloophuizen, Stichting Present, Justitiepastoraat, Ouderen,
Vluchtelingenwerk, Mensen zonder geldige verblijfspapieren, Jongeren en verslavingen, ATD Vierde
Wereld en Voedselbanken.

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 17 januari 2015, 9.30 tot 14 uur, Diocesaan Centrum, Hoogeweg 65, Heiloo.
Bijdrage: € 10 inclusief lunch.
Informatie en aanmelding: www.jongbisdomhaarlem.nl, info@jongbisdomhaarlem.nl

Bedoeld voor: (toekomstige) vrijwilligers in de Caritas, bijv. PCI’s, diaconale werkgroepen en andere
belangstellenden.
Informatie: Dienst Diocesane Caritas: Erik Sengers, Anita Witte en Ernst Meyknecht.
Kruisweg 69, Haarlem. Tel (023) 511 26 00, caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

3

4.2 Netwerkbijeenkomsten Jongerenpastoraat
Drie 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 te verstevigen, om elkaar zo mogelijk te helpen
in bijvoorbeeld het uitlenen van praktische middelen, ideeën en materialen op het gebied van 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. Ben u zelf betrokken in het jongerenwerk of kent u anderen? U bent van harte welkom.

Studiedag voor (nieuwe) bestuursleden van een parochie
Een introductie, respectievelijk ondersteuning, met betrekking tot de verantwoordelijkheden van
bestuursleden van een parochie binnen het kader van het Algemeen Reglement voor het Bestuur
van een Parochie.

Bedoeld voor: (a.s.) jongerenwerkers of betrokkenen in het jongerenwerk/pastoraat.
Organisatie: afdeling Jongerenpastoraat.
Data en locatie: 18 oktober 2014, 7 februari 2015, 13 juni 2015. Vanaf 10.30 tot 14.00 uur (incl. lunch)
op het bisdomkantoor, Kruisweg 63, Haarlem. Data en locatie zijn onder voorbehoud. Voor actuele
informatie: www.jongbisdomhaarlem.nl
Bijdrage: vrijwillige bijdrage voor de lunch.
Informatie en aanmelding: uiterlijk één week vooraf via info@jongbisdomhaarlem.nl

Het programma bevat:
• Een algemene inleiding over de taken van een kerkbestuurder en de nieuwe uitdagingen voor de Kerk
in deze tijd door Mgr. J. Hendriks, hulpbisschop van ons bisdom.
Specifieke workshops worden gegeven over:
• De missionaire opdracht/ evangelisatie;
• Diocesane regelingen, beleid en beheer/financiën;
• Fondswerving;
• Automatisering en Navision;
• Juridische praktijkvoorbeelden in relatie kerkelijk en burgerlijk recht.

4.3 Impulsavond Catechese
In Nederland bevinden we ons op het moment 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 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 catechetische praktijk er dan uit kunnen zien voor kinderen, tieners en
volwassenen? Zijn hiervoor aanknopingspunten te vinden?

Bedoeld voor: alle, met name nieuwe, leden van een parochiebestuur. Zij krijgen daarvoor persoonlijk
een uitnodiging en een programma.
Contactpersoon: Martin Frederiks, stafmedewerker Kerkopbouw bisdom Haarlem-Amsterdam.
Datum en plaats: zaterdag 20 september 2014 in het Diocesaan Centrum te Heiloo.
Informatie en aanmelding: mfrederiks@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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Cursussen Geloofsopbouw

Doelgroep: voor een ieder die in de catechese actief is in de regio’s, vrijwilligers zowel als pastorale
krachten.
Organisatie: de regio, de inleiding wordt verzorgd door de afdeling Catechese.
Data en locaties: op aanvraag bij voldoende aantal deelnemers, 1 dagdeel, in overleg.
Bijdrage: gift t.b.v. Catechese/Jongerenpastoraat.
Informatie: via mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

4.1 Impulsdag Geloofsopbouw
Zaterdag 17 januari 2015 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 parochies. Dit jaar zullen
opnieuw – na de positieve reacties van vorig jaar – twee praktijkervaringen uit twee regio’s centraal
staan, dit keer rondom het thema: hoe kunnen we jong en oud in een parochie met elkaar verbinden?
Boekwinkel Het Kruispunt uit Hoofddorp zal deze dag met een boeken-en materialentafel aanwezig zijn.

4.4 Cursus over de Eucharistie
In deze cursus verdiepen we onze kennis over de Eucharistie. Wat is eigenlijk de diepe zin van het
gebruik van brood en wijn? Eucharistie: maaltijd of offer? Is Jezus écht aanwezig in de Eucharistie en
8
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>> hoe dan? Ook kijken we naar de verschillende onderdelen van de viering van de Mis: wat betekenen ze
en hoe kunnen wij er het beste aan deelnemen?

Retraiteprogramma
Verspreid over het jaar is er een uitgebreid aanbod van retraites. Er zijn zowel mogelijkheden in het
weekend (donderdagavond – zondagmorgen) als door de week. Tijdens deze retraites wordt een
onderwerp van het geloof uitgediept. Zo zijn er retraites over Maria, de Heilige Geest, de Heilige
Eucharistie, engelen, Gods barmhartigheid. etc.

Bedoeld voor: een ieder die meer over dit onderwerp wil weten.
Organisatie: de blauwe zusters te Heiloo.
Data en locatie: 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart,
15 april en 13 mei. Aanvangstijd: 19.30 uur, in het Diocesaan Centrum, Hoogeweg 65, Heiloo.
Bijdrage: er zijn geen kosten aan de cursus verbonden.
Informatie en aanmelding: zusters@olvternood.nl

Ondersteuning Eerste H. Communie
Het Diocesaan centrum biedt voor kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste Heilige
Communie, enthousiasmerende middagen. De kinderen horen het verhaal over de wonderlijke
ontstaansgeschiedenis van het Heiligdom, zij ontvangen catechese waarin de werkelijke
aanwezigheid van de Heer in de Heilige Communie centraal staat en zij maken een puzzeltocht over de
bedevaartplaats. De afsluiting van de Kapelmiddag, waaraan ook de meegekomen ouders meedoen,
vindt plaats met een gezongen Lichtprocessie buiten of in de Bedevaartkapel (afhankelijk van het weer).

4.5 Cursus over de grondslagen van ons geloof
Een cursus waarin we zullen nadenken over de basisprincipes van het geloof. Waarom is het logisch
dat er één God bestaat? Waarom geloven we dat de mensen een onsterfelijke ziel hebben? Kunnen
we zeggen dat er maar één ware Kerk bestaat en waarom dan? Hoe betrouwbaar zijn de evangelies
eigenlijk? Een stevige cursus voor wie zelf dit soort vragen heeft of voor wie niet goed weet te
antwoorden als anderen hier vragen over hebben.

Ondersteuning Heilig Vormsel
Voor tieners die het Sacrament van het Heilig Vormsel gaan ontvangen is een eigentijds programma
opgezet. In het afwisselende programma komen geloofseducatie en sport en spel samen. De sportieve
ervaring van teamgeest vormt bijvoorbeeld de aanleiding voor een catechese over de Heilige Geest die
ons verenigt om te strijden voor het goede; de ervaring van geïnstrueerd handboogschieten op een
doelschijf laat zien hoe we richtlijnen en instructies nodig hebben om in ons leven en geloof het doel te
bereiken.

Bedoeld voor: een ieder die meer over dit onderwerp wil weten.
Organisatie: de blauwe zusters te Heiloo.
Data en locatie: 24 september, 29 oktober, 26 november, 17 december, 28 januari, 25 februari, 18
maart, 29 april en 20 mei. Aanvangstijd: 19.30 uur, in het Diocesaan Centrum, Hoogeweg 65, Heiloo.
Bijdrage: er zijn geen kosten aan de cursus verbonden.
Informatie en aanmelding: zusters@olvternood.nl

Gezinsdagen
Vanaf augustus 2014 vinden er maandelijks op zondag gezinsdagen plaats met mogelijkheden voor
gelijktijdige verdieping voor kinderen, tieners en volwassenen in verschillende leeftijdscategorieën.
Deze zondagen beginnen met eucharistieviering van 10.30 uur (met kinderwoorddienst). Aansluitend is
er een gezamenlijke warme maaltijd en vervolgens een educatief programma. Gedurende de dag is er
ook oppas voor de allerkleinsten.

4.6 Catechese voor tienermeiden
Op 19 september vindt de eerste bijeenkomst plaats van het nieuwe seizoen van een tienermeidengroep
in Heiloo. We beginnen om 18.00 met samen pizza te eten en daarna verdiepen we ons in het geloof. We
gebruiken het boek Catechismus voor jongeren van pater Carlos Buela, stichter van de congregatie van
de blauwe zusters. Alle vragen en moeilijkheden die je tegenkomt met betrekking tot het geloof, mogen
gesteld worden!

Scholen
Voor schoolgroepen en docententeams is er een eigen aanbod. Ter kennismaking met het katholieke
geloof kunnen schoolgroepen het project ‘Op weg met een Bijzonder Kompas’ doen. Het project is een
laagdrempelige kennismaking met het katholieke geloof. Daarnaast is er het praktische Antipestproject
‘Je bent een Parel’.

Bedoeld voor: meiden tussen de 13 en 18 jaar.
Organisatie: de blauwe zusters te Heiloo.
Data en locatie: 19 september 2014, van 18.00 uur tot ongeveer 21.00 uur (verdere data worden
dan vastgelegd). In het Diocesaan Centrum, Hoogeweg 65, Heiloo.
Bijdrage: niets, behalve je eigen inzet en enthousiasme.
Informatie en aanmelding: mail naar zusters@olvternood.nl Lijkt het vervoer een probleem?
Daar kunnen we het over hebben.

Op de site van het Heiligdom vindt u een overzicht van de retraites en een uitgebreidere beschrijving
van de diverse mogelijkheden www.olvternood.nl
4.8 Overige cursussen
Geloven betekent “levenslang op weg gaan met God.” Dat vraagt – net zoals menselijke vriendschappen
– om deze relatie te blijven verdiepen. Hieronder worden een aantal mogelijkheden aangegeven.

4.7 Overig aanbod Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo
Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’ is sinds 2005 onderdeel van de bedevaartplaats Onze
Lieve Vrouw ter Nood (OLV ter Nood). Het centrum organiseert in een inspirerende omgeving vele en
gevarieerde activiteiten voor bezinning en verdieping voor jong en oud. Naast verdieping is er bij OLV
ter Nood ook volop gelegenheid voor ontspanning en ontmoeting op het uitgebreide terrein van het
Heiligdom.

De vormingscursus Op reis in het Land van Geloven wwordt dit seizoen gegeven in Schagen,
op de dinsdagavonden van 20 tot 22 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij de cursusbegeleiders:
Leo van Dijk: almvandijk@gmail.com of Monica Wildeboer: mcwildeboer@planet.nl
>>
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>> 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
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
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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
Wat is je roeping? door zuster Iuxta Crucem (van de blauwe zusters), 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.
Datum en locatie: 13 september 2014, 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 3 september a.s.

Cursussen, studiedagen en impulsdagen
De cursussen, studiedagen en impulsdagen van het bisdom, de Tiltenberg en het
diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood 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

Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood

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

(0252) 345 345
www.tiltenberg.org

(072) 505 12 88
www.olvternood.nl

