Huwelijk, Gezin en Jongeren
Nieuw in onze parochie: Gezinscatechese H. Augustinus
Groepsindeling
1. Crèche: (0jr -3jr)
2. A:
Groep 1-3 (4jr – 6jr)
3. Communie: Groep 4 (7jr – 8jr)
4. B:
Groep 5,6,7 (8jr – 11jr)
5. Vormsel: Groep 8 (11jr – 12jr)
6. C:
Tienergroep 12jr – 16jr
7: Ouders
Data bijeenkomsten tot juli 2019
Zondag 20.1, 17.3, 19.5 en 2.6
+ lokale bijeenkomsten voor alleen
communicanten en vormelingen

Afbeelding van "Het Licht op ons pad: doorlopende catechese".

Voor gezinnen van nu
In januari 2019 starten we in onze parochie met een nieuw catecheseproject
voor gezinnen. Hiermee hopen we een aanbod te doen aan ouders van nu;
ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen
naar verdieping en bezinning. Dit nieuwe project wordt voor alle dorpen van de
parochie H. Augustinus centraal georganiseerd en is bestemd voor het hele
gezin met kinderen in alle leeftijden tot 16 jaar en voor de ouders. Dit laatste is
extra belangrijk. De tijden veranderen en ouders hebben vaak niet meer dezelfde kerkelijke bagage als de voorgaande generaties. Bovendien stelt de huidige
tijd nieuwe vragen aan het geloof. Ook leert de ervaring dat als ouders zich
verdiepen in hun eigen geloof, dit ondersteunend werkt voor het geloof van hun
kinderen. Ook nieuw is dat de catechese bedoeld is voor alle kinderen tot 16
jaar. Het project is gericht op gezinnen met en zonder communicanten of vormelingen. De gezinscatechese kunt u zien als een 'éducation permanente’, een
doorlopend traject voor het hele gezin. Instroom is altijd mogelijk. We hopen dat
de informatie op deze pagina u nieuwsgierig maakt.
Pastoor Michel Hagen, namens het pastoraal team en de werkgroep.

Tijd en plaats
09:30 – 10:40 uur: Catechese
Bondsgebouw, Leidseweg 102
2251 LG Voorschoten
11:00 – 12:00 uur: Eucharistieviering H. Laurentiuskerk
Voorschoten (naast Bondsgebouw)
Eerste H. Communie viering
23 juni 2019: In de eigen kerk
Voor Wassenaar: Sint Willibrordus
H. Vormsel viering
9 juni 2019: Gezamenlijk viering
Joannes de Doper, Kerkstraat 70
2223 AJ Katwijk
Bijdrage in kosten materiaal
Communicanten: € 25,Vormelingen: € 25,Crèche en ouders: Gratis
Overige groepen: Info volgt

Wat betekent deze aanpak in de praktijk?

Welke methode gebruiken we?

Het hele gezin is welkom voor de catechese. Alle leden van
het gezin volgen tegelijk in hun eigen groep catechese. Het
programma voor de ouders is laagdrempelig en tegelijk
verdiepend. Om die reden is het ook voor gemengde koppels aantrekkelijk om dit samen te volgen. We sluiten af met
een gezamenlijke Eucharistieviering die maximaal 1 uur zal
duren, een viering voor het hele gezin, voor ouders en
kinderen.

'Het Licht op ons Pad'. Dit is een methode voor doorlopende parochiecatechese voor 4-jarigen tot en met jongvolwassenen. Meer info: hetlichtoponspad.com. Voor de ouders
komen er wisselende sprekers.

Communicanten en vormelingen
De voorbereiding van de eerste H. Communie en het
Vormsel vindt deels plaats in het centrale catecheseproject.
Ze hebben hun eigen groepen. Zij hebben verder aanvullende lokale 'thuis'-bijeenkomsten, in hun eigen kerk. Opgeven voor de eerste H. Communie en het Vormsel gaat
via bit.ly/gezinscatechese. Methodes: 'Blijf dit doen'
(Communicanten). 'In Vuur en Vlam' (Vormelingen). De
viering van de eerste H. Communie is in de eigen kerk. Het
Vormsel wordt gezamenlijk gevierd in Katwijk.

Persoonlijk contact
Het pastoraal team wil ook investeren in persoonlijke contacten. Ze willen graag met u en uw gezin kennis komen
maken door middel van een huisbezoek. Aanmelding
hiervoor via: bit.ly/gezinscatechese.Gezien de beschikbare
tijd van het team en waarschijnlijk ook die van u, kunnen
we niet toezeggen dat we alle gezinnen op korte termijn
zullen kunnen bezoeken.

Vrijwilligers gezocht
Spreekt het project u aan en wilt u zich ervoor inzetten?
Meld u dan als vrijwilliger. Er zijn verschillende taken vacant.
U kunt hierover ook van gedachten wisselen met een lid
van het pastoraal team. Aanmelding: bit.ly/gezinscatechese

Aanmelden catechese of als vrijwilliger: bit.ly/gezinscatechese. Contact: gezinscatechese@parochie-augustinus.nl
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