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Nieuwe cursussen catechese en liturgie

Als een nieuw onderdeel van Academie Rolduc worden dit jaar naast de reguliere lezingen twee extra
cursussen aangeboden. Half oktober start in Maastricht een cursus catechetische vorming van drie
middagen. Eind oktober start in Venray een cursus liturgische vorming van zes middagen.
De cursussen zijn nieuw in het aanbod van Academie Rolduc en bedoeld voor mensen die op het vlak van
catechese en liturgie meer vorming willen dan binnen het bestek van één avond mogelijk is.

Catechetische vorming
De vormingsmiddagen catechese zijn vooral bedoeld voor mensen in parochies actief met het geven van
catechese aan kinderen aan de slag willen gaan. De vormingsmiddagen willen helpen om een catechesevorm te
presenteren die gericht is op een doorlopende geloofsvorming voor kinderen. Aan de hand van een concreet
project, met behulp van voorbeelden en door didactische handvaten wordt een ‘nieuwe weg’ van catechetische
vorming aangeboden. Het doel van deze handreiking wil zijn om uiteindelijk met kinderen het katholieke geloof
(beter) te leren kennen, te vieren en te beleven.
De cursus catechetische vorming wordt gehouden op 10 oktober, 14 november en 12 december van 14.00 uur –
16.00 uur in de Annazaal bij de Annakerk, Via Regia 100 in Maastricht. Inleidster is Désirée van Breugel. Na
vele jaren als leerkracht op een basisschool te hebben gewerkt, is zij nu woonachtig en werkzaam in Schinnen,
waar zij als catechiste een benoeming heeft voor de parochiefederatie Schinnen e.o. Kosten: € 5,- per middag
Aanmelden

Liturgische vorming
De cursus liturgische vorming staat open voor iedereen die zich in de achtergronden van de liturgie wil
verdiepen, maar met name ook voor iedereen die meer dan actief betrokken is bij de viering van de eucharistie:
acolieten, kosters, lectoren, kerkbestuurders of mensen die de kerk verzorgen. Tijdens de zes bijeenkomsten
wordt ingegaan op de vraag wat liturgievieren is en waarom dit gebeurt zoals het gebeurt.
De vormingsbijeenkomsten liturgie vinden plaats in de Paterskerk aan de Leunseweg 5 in Venray. Inleider is
deken Ed Smeets, die ook vicaris voor liturgie en kerkmuziek is. De cursus begint op zaterdag 24 oktober. De
vervolgbijeenkomsten zijn op 24 oktober, 14 november, 12 december, 30 januari, 27 februari en 20 maart,
steeds 13.00 - 15.30 uur. Kosten: € 5,- per middag.
Aanmelden

