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Het bisdom Haarlem-Amsterdam brengt ook het komend cursusjaar 2015 – 2016 een folder uit met het
vomings- en cursusaanbod op diverse locaties in het bisdom. Paus Franciscus heeft vanaf 8 december
2015 een heilig jaar uitgeroepen, waarin het begrip barmhartigheid centraal staat. Op diverse wijzen
wordt hieraan in het vormings- en cursusaanbod van het bisdom aandacht besteed, zie in deze folder
met name onder het aanbod aan De Tiltenberg en vanuit de dienst Caritas van het bisdom.

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.

Daarnaast is er aandacht voor dit jaar van de barmhartigheid tijdens de zgn. Willibrordlezingen op
De Tiltenberg, die in het cursusjaar 2014 - 2015 gehouden worden op maandag 7 december 2015 en
op maandag 2 mei 2016. Informatie hierover kunt u in de loop van het komend cursusjaar vinden op
de website van De Tiltenberg www.tiltenberg.org of opvragen via info@tiltenberg.org .

A

Verdieping katholiek geloof

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 12 september 2015, zaterdag 3 oktober, zaterdag 7 november, zaterdag 12 december,
zaterdag 30 januari 2015, zaterdag 5 maart, en zaterdag 9 april, 9.00 - 13.30 uur (inclusief
morgengebed, eucharistieviering en middagmaaltijd).
Cursusbijdrage: E 75 (inclusief YouCat) en wanneer men na afloop op De Tiltenberg gebruik maakt van
de gezamenlijke maaltijd E 100,-.

Aanbod van De Tiltenberg
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De Tiltenberg is het kerkelijk opleidingscengtrum van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Aan
De Tiltenberg zijn het Sint-Willibrordinstituut (priesteropleiding en seminarie) en het SintBonifatiusinstituut (theologieopleiding voor diakens, catechisten en leken) verbonden.

Laudato si - encycliek van paus Franciscus over het milieu
Laudato si, de encycliek van paus Franciscus over o.a. ecologie en milieu trok vanuit de hele wereld veel
belangstelling. In een cursus van drie bijeenkomsten willen we nader ingaan op de encycliek, er samen
delen uit lezen en zoeken naar de betekenis. Een aantal Franciscanen verzorgen de cursus.
Daarbij is er aandacht voor de wijze waarop paus Franciscus de huidige situatie van de aarde ziet, hoe hij
deze in het perspectief van de bijbel en de joods/christelijke traditie beoordeelt en hoe de encycliek een
visie ontwikkelt op een humane ecologie. De cursus werkt dit uit in de drieslag zien – oordelen – handelen.

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: ieder die zich wil verdiepen in Laudato si, de encycliek van paus Franciscus over milieu
en een humane ecologie.
Data: 12 september, 3 oktober, 24 oktober 2015, van 10.30 – 13.00uur.
Cursusbijdrage: E 30,- (waarvoor deelnemers een exemplaar van de Nederlandse vertaling van Laudato
si en indien nodig ander materiaal ontvangen).

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.
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Voor iemand die de volledige minoropleiding zonder studievertraging afrondt, duurt op de opleiding
dus 5 jaar. Iemand die de uitgebreidere majorstudie volgens schema afsluit is 6 jaar (basisvorming en
vervolgstudie) bezig.

Wat is geloven?
Augustinus stelde al de vraag: Quid est enim credere: Wat is geloven eigenlijk? In een cursus van vier
zaterdagmiddagen gaan we op deze vraag in. Hierbij komen de volgende thema’s aan de orde: hoe
verloopt een proces van gaan geloven?; Bestaat er een katholieke manier van geloven?; Wat zijn de fides
qua en fides quae?; Welke verhouding is er tussen in God geloven en God ervaren?; Kunnen geloven en
twijfelen samen gaan?; Moet je van je geloof getuigen? En Heb je een geloofsgemeenschap nodig?

Voor de minorvariant vinden alle collegedagen plaats op zaterdagen, voor de majorvariant zijn er naast
de zaterdagen ook drie weken met steeds drie collegedagen op woensdag, donderdag en vrijdag.

Bedoeld voor: iedereen die zich op studieuze wijze wil verdiepen in het ontstaan, de groei en de
kenmerken van het geloven in God.
Cursusleiding: drs. J. Smith, pr.
Data: zaterdag 3 oktober 2015, 7 november 2015, 5 maart 2016 en 9 april 2016, van 15.00 - 18.00 uur
(om 15.45 uur sluiten we aan bij het avondgebed).

Cursusbijdrage: E 30,-

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 2015 - 2016 worden hier kort
gepresenteerd.
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Barmhartigheid, een kernbegrip uit het christelijk geloof
Paus Franciscus heeft een heilig jaar uitgeroepen, dat begint op 8 december 2015 en dat gewijd is aan
één van de kernbegrippen van het pontificaat van de paus. In een cursus willen we, geïnspireerd door
de paus, nadenken over de rijke inhoud van de barmhartigheid. Dat gebeurt in vijf bijeenkomsten

Locatie & informatie en aanmelding

Barmhartigheid: de kern van ons geloof. Waarom en wat betekent het?
1. Geïnspireerd door paus Francicsus. Aan de hand van de bul van paus Franciscus over het Jaar van de
Barmhartigheid. Door: Mirjam Spruit.
2. Barmhartigheid: vanuit exegetisch perspectief. Wat zegt de heilige Schrift ons over barmhartigheid?
(docent wordt nog bekend gemaakt)
3. Barmhartigheid: vanuit het perspectief van de vroege kerk. Wat zeggen de kerkvaders hierover, met
name Augustinus, en hoe beleefde de vroege kerk het? Door: Eugen Brussee (diaken).
4. Barmhartigheid: vanuit liturgisch perspectief. Hoe komt dit thema terug in de liturgie van de
katholieke Kerk? De eucharistieviering, de sacramenten, het getijdengebed, en hoe kan dit
doorwerken in ons dagelijkse leven? Door: Eric van Teijlingen pr.
5. Barmhartigheid: de link met de caritas. Met aandacht voor de lichamelijke en geestelijke werken van
barmhartigheid. Door: Rob Polet (diaken).

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.
Aanmelding dient te gebeuren twee weken voor de aanvang van een cursus. Een cursus vindt enkel
plaats bij voldoende deelnemers.

Bedoeld voor: allen die geïnteresseerd zijn om zich verder te verdiepen in dit kernbegrip uit het
katholieke geloof.
Data: zaterdag 12 december 2015 (direct na de officiële opening van het jaar op 8 december),
9 januari, 30 januari, 20 februari, 12 maart 2016 van 10.30 - 13.00uur.
Cursuscoördinatie: drs. J.D.J.T. Wienen
Cursusbijdrage: E 40,-
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De cursus tot buitengewoon bedienaar van de Heilige Communie
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.
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: 12 maart, 2 april, 23 april 2016, van 14.00 - 16.00uur
Cursusbijdrage: E 15,- (inclusief cursusmateriaal)
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Overig aanbod

Aanbod vanuit de dienst Caritas
JAARPROGRAMMA DIENST DIOCESANE CARITAS 2015 - 2016
BISDOM

Kerkmuzikale cursussen en activiteiten
De Kerkelijke Stichting St. Gregorius in het bisdom Haarlem-Amsterdam (KSSG H-A) biedt 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.

1. Diaconale Excursie Amsterdam zaterdag 12 september
Hoe overleef je Amsterdam? Een wandeling langs de achterkant van Amsterdam onder begeleiding
van gidsen die uit eigen ervaring putten. Deze wandeling is in juni ook aangeboden. Door de grote
belangstelling is besloten om deze tocht te herhalen. In samenwerking met Amsterdam Underground.
Aanmelden bij: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

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.

2. Kerk en WMO woensdagavond 14 oktober
Netwerkbijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij de kerk en de WMO in Noord Holland.
Georganiseerd in samenwerking met PKN, RvK Noord Holland en OSMA. Plaats: Stem in de Stad,
Haarlem. Van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden bij: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Cursussen kunnen 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 KSSG H-A.

3. Bezielingsdag Ignatiaanse spiritualiteit zaterdag 17 oktober
Leren van de spiritualiteit van Paus Franciscus: Het kompas van de vreugde: God vinden in alle
dingen. Een studie- en bezielingsdag voor mensen in de caritas onder leiding van jezuïet Nikolaas
Sintobin. Plaats: Julianaklooster, OLV ter Nood in Heiloo. Tijd van 10.00 - 16.00 uur. Aanmelden via:
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Voor meer informatie en een actueel overzicht van de activiteiten: raadpleeg de agenda op www.kssg.nl
of geef u op voor toezending van onze digitale nieuwsbrief ‘Doorgeven’.
Informatie en aanmelding: KSSG Haarlem-Amsterdam, www.kssg.nl
Bert Stolwijk, diocesaan medewerker voor kerkmuziek, tel (023) 511 26 86 of
bstolwijk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

4. Diaconaal Weekend zaterdag en zondag 7/8 november
In het weekend van 7 en 8 november staat de Caritas centraal in de parochies van het bisdom. Dit
jaar is het thema: Zorg voor elkaar! 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. U kunt het vinden op Extranet of aanvragen bij de Dienst Diocesane Caritas:
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Wist u dat de KSSG H-A – samen met Adveniat – een zangbundel voor kinderen heeft uitgegeven?
Een uniek hulpmiddel bij de geloofsopvoeding van kinderen, op school, in de catechese, in de
liturgie en thuis! Lees alles hierover op www.komenzing.nl

5. Caritas en Financiën maandagavond 23 november
Een avond over de financiën van de caritas. Hoe kom je aan geld? Hoe beheer je het? En waaraan geef
je het uit? Een bezinnings- en werkavond voor alle leden van een Caritas Instelling. Plaats: Kruisweg 63
te Haarlem van 20.00 uur - 22.00 uur. Aanmelden via: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
6. B
 asiscursus Caritas voor Migranten Januari/februari 2016
Hoe help je mensen? Waar liggen je grenzen? Bij welke organisaties kun je terecht? Een basiscursus
over de caritas, met name bedoeld voor leden uit migrantengemeenschappen.
De cursus bestaat uit vier lessen op zaterdagen en een excursie . De juiste data worden nog bekend
gemaakt. Plaats: Casa Migrante, Van Ostadestraat 268 te Amsterdam. Tijd van 10.00 uur tot 13.30 uur.
7. Dag van de Caritas 2016: Jaar van Barmhartigheid 28 mei 2016
Op deze werk- en inspiratiedag zijn allen uitgenodigd die betrokken zijn bij de caritas in het bisdom.
2016 is het Jaar van Barmhartigheid. Deze Dag van de caritas zal daarom ook in dat teken staan.

Plaats: Diocesaan Missionair centrum te Heiloo. Tijd: van 10.00 uur tot ongeveer 13.30 uur.
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8. Diaconale Excursie juni 2016
Een wandeling langs plekken in Amsterdam waar barmhartigheid handen en voeten krijgt. Een tocht van
hoop en inspiratie. Tijd en datum worden nog nader bekend gemaakt.

• jeugd en jongerenwerk;
• diocesane regelingen, beleid en beheer/financiën;
• fondswerving / kerkbalans;
• automatisering en Navision;
• een veilige kerk / campagne gratis VOG;
• procedures bij fusies en kerksluitingen.

IMPULSAVONDEN

Bedoeld voor: alle, met name nieuwe, leden van een parochiebestuur of PCI. Zij krijgen daarvoor
persoonlijk een uitnodiging en een programma.
Contactpersoon: Martin Frederiks, stafmedewerker Kerkopbouw of Erik Sengers, stafmedewerker Caritas.
Datum en plaats: zaterdag 10 oktober 2015 op het bisdom.
Informatie en aanmelding: mfrederiks@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
of esengers@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

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
• Hoe help je bij nood?
• Samenwerking en/of fusie van PCI’s, de vorming van een IPCI
• Werven en behouden van vrijwilligers

Besturencursus: Professioneel Beheer en Bestuur in de Kerk 2016
In 2016 zal voor de tweede maal de besturencursus gegeven worden.
Voor deze cursus hebben zich al een aantal mensen opgegeven.
In de loop van het najaar komt een aangepaste folder uit en kan men zich aanmelden.

THEMABIJEENKOMSTEN
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Regio’s en parochies kunnen themabijeenkomsten verzorgen met deskundigen van diverse
maatschappelijke organisaties. De medewerkers kunnen hierin bemiddelen. U kunt hier bij denken aan:
Inloophuizen, Stichting Present, Justitiepastoraat, Ouderen, Vluchtelingenwerk, Mensen zonder geldige
verblijfspapieren, Jongeren, verslavingen, ATD Vierde Wereld en Voedselbanken.

4.1  Aanbod voor tieners in Missionair Centrum het Julianaklooster, Hoogeweg 65, Heiloo
De Blauwe Zusters in Heiloo bieden een verdiepende catechese aan zowel voor tienerjongens als
voor tienermeiden. De catechese voor de jongens wordt verzorgd door kapelaan Johannes van Voorst,
de catechese voor de meiden wordt gegeven door een van de Blauwe Zusters. Beide groepen zijn
in principe bedoeld voor tieners die al een aardige geloofsbasis hebben en die behoefte hebben
aan méér, maar iedere geïnteresseerde tiener is natuurlijk welkom. Naast catechese en gebed is
ook gezelligheid heel belangrijk! De tienerjongens komen ongeveer eens per maand samen op een
dinsdagavond, de meiden op een vrijdagavond, ook eens in de maand.
Kent u tieners die dit zou aanspreken, of ben je er zelf een? Aarzel niet om contact met ons op te nemen
om te horen wanneer de eerstvolgende bijeenkomst is, via zusters@olvternood.nl. Er zijn geen kosten
aan verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Dienst Diocesane Caritas
Medewerkers: Erik Sengers, Anita Witte en Ernst Meyknecht
Adres:
Kruisweg 69 te Haarlem
Telefoon:
023 - 5112600
Email:
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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Cursussen Geloofsopbouw

Studiedag voor (nieuwe) bestuursleden van een parochie of een PCI

4.2  Vorming voor families in Missionair Centrum het Julianaklooster, Hoogeweg 65, Heiloo
Een keer per maand is het Familiedag op het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Families worden
uitgenodigd aan de H. Mis deel te nemen en daarna gezellig samen te eten. Vervolgens is er catechese
voor de diverse leeftijdsgroepen: voor volwassenen, voor tieners, voor kinderen en ook voor de
kleintjes. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijk gebedsmoment. Een vrijwillige bijdrage in een
daarvoor bestemde collectebus wordt op prijs gesteld, maar is niet noodzakelijk om deel te kunnen
nemen. Op 6 september zal de eerste Familiedag zijn van het nieuwe seizoen. Houdt de website
olvternood.nl in de gaten voor vervolgdata.

>>

Een introductie over de verantwoordelijkheden van bestuursleden van een parochie of caritasinstelling
Het programma bevat: een algemene inleiding over de nieuwe uitdagingen voor de Kerk in deze tijd door
Mgr. J. Hendriks, hulpbisschop van ons bisdom.
Specifieke workshops worden gegeven over:
• het Algemeen Reglement van een Bestuur van Parochie of PCI;
• parochiespiritualiteit;
• caritas in deze tijd;
8
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Het programma ziet er globaal als volgt uit:

Jongerenpastoraat
5.1 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 een impuls te geven voor 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. Bent u zelf betrokken in het jongerenwerk of kent u
anderen? U bent van harte welkom.

10:30 uur: 	Eucharistieviering met kindernevendienst en oppas in de Bedevaartkapel
(de eucharistieviering kan natuurlijk ook in de eigen parochie worden gevolgd.)
12:00 uur: Warme maaltijd in het Missionair Centrum (voormalig Julianaklooster)
13:00 uur: Educatief programma voor alle deelnemers in de verschillende groepen.
14:30 uur: Korte, gezamenlijke afsluitende gebedsviering in de voormalige kloosterkapel.
Meer informatie of opgave: familiedagen@olvternood.nl
Volwassencatechese in Missionair Centrum het Julianaklooster, Hoogeweg 65, Heiloo

Bedoeld voor: (a.s.) jongerenwerkers of betrokkenen in het jongerenwerk/ pastoraat.
Organisatie: Afdeling jongerenpastoraat
Data en locatie: Zie onderstaande jaaragenda, van 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

4.3  Katholiek
U heeft misschien al wel gehoord van de DVD-serie “Catholicism”. Een prachtige serie over het
katholieke geloof, met thema’s als “Het onderricht van Jezus”, “Christus en de Kerk”, “Gebed en
geestelijk leven”. De serie is net uitgekomen met Nederlandse ondertiteling. Graag bieden wij u de
gelegenheid de serie in de bioscoop van het Julianaklooster te bekijken, met de mogelijkheid tot
nagesprek erover en waar nodig extra toelichting.
Start: woensdag 16 september. Vervolgdata plannen we dan, met een frequentie van ongeveer een keer
per maand.
Aanvangstijd: 19.30u., in het Julianaklooster, Hoogeweg 65, Heiloo. Er zijn geen kosten aan verbonden.
De lengte van de avond hangt een beetje af van de aflevering die we kijken, maar uiterlijk zal het tot
21.00 duren.
De cursus staat onder leiding van de Blauwe Zusters.

5.2 Wereldjongerendagen Krakau (Polen) 2016
De volgende editie van de Wereldjongerendagen (WJD) wordt in 2016 gehouden in de Poolse stad
Krakau. Circa 100 jongeren uit ons bisdom reizen volgende zomer naar Polen via Praag en Auschwitz
(20 juli t/m 2 augustus 2016) voor de WJD met paus Franciscus en drie miljoen andere jongeren! De
WJD is daarmee het grootste internationale jongerenevenement ter wereld. In Praag zijn we te gast bij
de gemeenschap Sant’Egidio die vanuit een groep studenten is ontstaan. De kosten voor de gehele
14 daagse reis worden geschat op € 800, maar zijn bij het drukken van deze folder nog niet definitief
vastgesteld. De reis is voor alle jongeren van 16-30 jaar, ook voor minder kerkelijk betrokken jongeren.
Bent u geïnteresseerd in een presentatie over de WJD voor de jongeren in uw parochie? Neem dan
contact op met het jongerenpastoraat: info@jongbisdomhaarlem.nl of bezoek de website voor actuele
informatie over de WJD: www.jongbisdomhaarlem.nl

We vinden het fijn als u zich van te voren opgeeft voor deze cursus, dat kan via: zusters@olvternood.nl.
Daar kunt u desgewenst ook meer informatie vragen.
4.4  Heikele thema’s...
In deze cursus bekijken we enkele “heikele thema’s” van ons geloof, thema’s waarvan u zelf misschien
ook moeite hebt ze op een verjaardagsfeestje aan kritische kennissen uit te leggen: de kennelijke
rijkdom van het Vaticaan, de beschermwaardigheid van het leven, het “nee” van de Kerk tegen wijding
van vrouwen, het sluiten van kerken, het celibaat van de priester, enz. Al dit soort thema’s kunnen aan
bod komen. We willen met een open houding luisteren naar wat de Kerk ons hierover te zeggen heeft.
Start: woensdag 30 september. Vervolgdata plannen we dan, met een frequentie van ongeveer een keer
per maand.
Aanvangstijd: 19.30u., in het Julianaklooster, Hoogeweg 65, Heiloo. Er zijn geen kosten aan verbonden.
De avond duurt tot ongeveer 20.30u.
De cursus staat onder leiding van de Blauwe Zusters.

5.3 Jaaragenda jongerenpastoraat
31 Oktober
Netwerkbijeenkomst voor jongerenwerkers
21-22 November Nationale jongerencollecte
20 December
Kerstfeest voor jongeren*
28 Dec. – 1 jan.
Europese jongerenontmoeting Taizé, Valencia (Spanje)
20 Februari
Netwerkbijeenkomst voor jongerenwerkers
12 Maart
Jongerenprogramma Stille Omgang
20 Maart
Palmzondag jongerendag
14 Mei
Diocesane vormselviering
18 Juni
Netwerkbijeenkomst voor jongerenwerkers
26 Juni
Jongerenprogramma St. Jansprocessie
Juni
KJD Festival
Juni
Bavodag
20 Jul. – 2 aug.
WJD Krakau (Polen), met voorprogramma in Praag bij gemeenschap Sant’Egidio

We vinden het fijn als u zich van te voren opgeeft voor deze cursus, dat kan via: zusters@olvternood.nl.
Daar kunt u desgewenst ook meer informatie vragen.
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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 2015 opnieuw op een aantal
plekken in ons bisdom van start. Deze cursus heeft inmiddels haar sporen verdiend! Al sinds 2007 is
deze cursus in verschillende parochies in ons bisdom – én landelijk – met succes aangeboden.
De cursus biedt de mogelijkheid om als volwassene je geloof te verdiepen in de ontmoeting met
tochtgenoten. Voor meer info: www.landvangeloven.nl.
Bij voldoende deelname gaat de cursus in het najaar 2015 van start op de volgende locaties:
• De H. Joannes de Doperkerk, Herenweg 171, 1871 EE Schoorl. In Schoorl wordt op 8 september a.s. een
informatieavond over de cursus gegeven. Over de cursus en de informatieavond kun je meer informatie
krijgen bij Karin Blaauw, email: karinblaauw@hetnet.nl
• De Zaanstreek, hier gaat het om een tweejarige opzet. Voor informatie kun je terecht bij catechete
Joke Enthoven, email joke.enthoven@gmail.com
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Kostersdag
Korte beschrijving: De twee kostersdagen die in 2013 en 2014 georganiseerd werden hadden veel
belangstelling. In 2016 willen we opnieuw een kosterdag organiseren. 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: zaterdag 27 februari 2016, locatie Heiligdom OLV Ter Nood te Heiloo
Informatie en aanmelding: Heiligdom OLV ter Nood te Heiloo, contactpersoon mevr. Wilhelmien Bruin,
email: info@olvternood.nl , telefoon: 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

