
Geloofsopbouw
Impulsdag

Voor begeleiders en vrijwilligers

in catechese, huwelijk & gezin en jongerenwerk

Zaterdag 21 januari 2012
van 10.30 uur tot 16.00 uur
Julianaklooster, Hoogeweg 65, 1851 PJ, Heiloo

Groeien
in geloof

Tijden
10.30 uur Inloop
11.00 uur Welkom
 Gebedsviering
 Plenaire inleiding
 Geloofsgesprek
11.50 uur Pauze
12.00 uur Eerste workshopronde
13.15 uur Lunch en informatiemarkt
14.15 uur Tweede workshopronde
15.30 uur Plenaire afsluiting en borrel 

Locatie
Julianaklooster
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo

Kosten
De kosten van deze dag worden voor het grootste deel 
gedragen door fondsen en door het bisdom Haarlem-
Amsterdam. Wij vragen u een bijdrage van € 5,00 bij 
voorinschrijving. Op de dag zelf is de bijdrage € 7,00.
Wij vragen u zelf een lunchpakket mee te nemen. Voor 
koffie en thee wordt gezorgd, evenals voor een kopje soep 
bij de lunch.

Aanmelding
Bij voorkeur door voorinschrijving op
www.jongbisdomhaarlem.nl of per e-mail:
info@jongbisdomhaarlem.nl
Graag uw naam, uw parochie en het aantal deelnemers 
vermelden. Aanmelden vóór 10 januari s.v.p.

Organisatie
De dienst Geloofsopbouw (Catechese, Huwelijk & Gezin en Jongeren pastoraat) van het bisdom Haarlem-
Amsterdam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mirjam Spruit (Catechese), mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Lisette van Aken (Huwelijk & Gezin), lvanaken@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Beate Gloudemans (Jongerenpastoraat), bgloudemans@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
Telefonisch te bereiken via: tel. (023) 511 26 35.



WOrKshOps Eerste workshopronde

1. Gezinsvieringen, (hoe) moet dat?
Door: Carolijn van Voorst van Samuel advies voor 
geloofsgroei
In veel parochies worden er maandelijks gezinsvieringen 
gehouden waar de rest van de parochie liever wegblijft. 
Hoe komt dat? Hoe kunnen we gezinnen met kinderen 
bereiken en betrekken bij de liturgie? Hoe kunnen we de 
rijkdom van de katholieke liturgie toegankelijk maken voor 
kinderen van nu? Hierover zal Carolijn van Voorst iets ver-
tellen en met de deelnemers in gesprek gaan. 

2. Je eigen spiritualiteit als vrijwilliger
Door: Lars Peetam pr en Ben Hartmann
Je bent actief als vrijwilliger in de parochie(regio). Je zet 
je in om kinderen, tieners, jongeren of volwassenen in 
aanraking te brengen met de blijde boodschap. Maar hoe 
zorg je ervoor dat het bij jou ook van binnenuit blijft ko-
men, zodat je voldoende hebt om door te geven? In deze 
workshop worden hiervoor tips en ervaringen aangereikt 
en is het mogelijk om hierover met andere begeleiders in 
gesprek te gaan.

3. relatiegericht jongerenwerk
Door Suzanne van der Schot, docente Nederlands 
en schrijfster
Suzanne van der Schot heeft een tijd doorgebracht als 
novice in een klooster in Parijs. Over die tijd schreef ze een 
boek, waarmee ze debuteerde (Moeilijk te geloven - Leven 
in een klooster in Parijs). Momenteel woont ze weer in Am-
sterdam en is ze docente Nederlands op een vmbo-school. 
Ze schreef De minnaar, de monnik en de rebel over hoe ze 
haar geloof vormgeeft in de wereld buiten het klooster. In 
deze workshop vertelt ze hoe zij haar geloofservaringen 
deelt met anderen en integreert in haar dagelijks leven. 

programma 
De dag begint met een korte gebedsviering, gevolgd 
door een inleiding op het thema.’s Middags zijn er twee 
workshoprondes met telkens vier workshops, waaruit 
u een keuze kunt maken. Vanuit de evaluatie van de 
Impulsdag van vorig jaar is dit jaar gekozen voor een 
langere tijd (75 minuten) per workshop, zodat er ook 
tijd is om met anderen in gesprek te gaan. Tussen de 
beide workshops is er een lunchpauze, waarin u de 
informatiemarkt kunt bezoeken. We sluiten de dag af 
met een terugblik op de dag en een borrel.

Informatiemarkt
Diverse organisaties zullen met hun materialen aan-
wezig zijn. Dat zijn o.a. Boekhandel Het Kruispunt, 
Samuel advies voor geloofsgroei, Geloofsspellen Ker-
kopkop, Kerk & Stage, De Tiltenberg. Zo kunt u kennis 
maken met verschillende materialen en uitgaven en 
deze desgewenst aanschaffen.

Uitnodiging

Begeleiders en vrijwilligers, die in de parochies 
en in andere instellingen in het bisdom Haarlem-
Amsterdam betrokken zijn bij de geloofsopbouw, 
zijn van harte uitgenodigd op de Impulsdag 
Geloofsopbouw op zaterdag 21 januari 2012 in Heiloo. 
Het thema van de dag is Groeien in geloof. 
Op deze dag willen we van elkaar en de inleiders van 
de workshops leren hoe we anderen - kinderen, tie-
ners & jongeren, volwassenen - kunnen helpen om te 
groeien in geloof en willen we stilstaan bij onze eigen 
groei. Aan de hand van de verschillende onderdelen 
van de dag (zie hieronder bij ‘programma’) zullen we 
ons in het thema verdiepen.

Sinds 1 januari jl. vormen de medewerkers van 
de afdelingen Catechese, Huwelijk & Gezin en 
Jongerenpastoraat van het bisdom Haarlem-
Amsterdam samen de dienst Geloofsopbouw. Op deze 
dag kunt u kennismaken met de medewerkers van deze 
dienst.

dat waar? Heel nauw verwant aan deze onderwerpen zijn 
vragen rondom onze lichamelijkheid. Heeft ons geloof niet 
vooral met de geestelijke liefde te maken? Hoe zit het met 
de verhouding tussen geest en lichaam? En wat moeten we 
dan met seksualiteit? In deze workshop geven Stefan en 
Lisette een introductie op de Theologie van het Lichaam, 
waarin deze thema’s naar voren komen. Daarnaast is er 
ruimte voor gesprek.

2. hoe vertel je jouw eigen geloofsverhaal?
Door: Marcel Elsenaar 
Jouw verhaal met God vertellen: hoe doe je dat? Wanneer 
wel, wanneer niet? Vaak ervaren mensen veel schroom 
hierbij en/of weten niet hoe ze dit moeten aanpakken. Toch 
blijkt dat in een catechetische setting met ouders, kinde-
ren of jongeren, het eigen geloofsverhaal een opening kan 
bieden, zo dat ook anderen hun geloofsverhaal durven en 
kunnen vertellen. Wat is voor jou een goede manier om 
dit te doen? Hoe breng je een geloofsgesprek op gang en 
hoe nodig je anderen hiertoe uit ? Hoe zorg je ook dat niet 
“jouw verhaal” domineert en God centraal blijft staan? In 
deze workshop wordt aan de hand van praktische werkvor-
men en opdrachten hierop ingegaan.

3. relatiegericht jongerenwerk
Door Suzanne van der Schot, docente Nederlands 
en schrijfster
Zie eerste workshopronde.

4. Drie korte presentaties m.b.t. het kinderwerk
Dit is een informatieve workshop: er worden drie nieuwe 
projecten gepresenteerd ten aanzien van het werken met 
kinderen in onze Kerk. Het eerste is een nieuw eerste com-
munieproject geïnitieerd door het bisdom Rotterdam (ver-
gelijkbaar met het vormselproject In vuur en vlam). Het 
tweede is de Catechese van de Goede Herder (catechese in 
de parochie voor kinderen vanaf 3 jaar) en het derde is het 
project van een musicalgroep voor kinderen: de KISI kids. 
In presentaties van 20 minuten zullen de initiatiefnemers 
van deze projecten deze toelichten. Daarna is er ruimte 
voor het stellen van vragen en om met de initiatiefnemers 
in gesprek te gaan. 

De vraag is echter: hoe doe je dat nu met jongeren? De 
workshop zal gaan over relatiegericht jongerenwerk 
en is ook te volgen in de tweede workshopronde. Er is 
ruimte voor uitwisseling over dit thema met elkaar.

4. hoe betrek je ouders bij de sacramenten
catechese?
Door: Piet Timmermans, pastoraal werker 
parochie Hengelo (O).
Steeds vaker komt de vraag naar voren, hoe ouders op 
een goede wijze te betrekken bij de voorbereiding van 
de kinderen op de eerste communie en het vormsel. 
Zij willen vaak graag het geloof doorgeven aan hun 
kinderen, maar weten niet hoe. Soms zijn ze ook mi-
nimaal gemotiveerd om hun kinderen te brengen naar 
de voorbereiding van de eerste communie of het vorm-
sel. Hoe ga je als begeleider hier mee om? Leg je de lat 
heel hoog met veel verplichtingen voor kinderen en/of 
ouders of doe je dat juist niet en waarom? Wat werkt in 
de praktijk wel en wat niet? Piet Timmermans zal van-
uit zijn ervaring in de parochie van Hengelo (O) vertel-
len hoe zij daar proberen een ‘ketting van geloven’ te 
vormen en hoe zij daar ouders proberen te betrekken 
bij de sacramentencatechese. Ook is er ruimte voor uit-
wisseling met andere begeleiders over dit onderwerp.

Tweede workshopronde:

1. Introductie Theologie van het Lichaam
Door: Stefan en Lisette van Aken, afdeling Hu-
welijk & Gezin bisdom Haarlem-Amsterdam
Het plan dat God met de mens heeft is een plan van 
liefde. Maar wat 
is nu eigenlijk 
liefde? Hoe zit dat 
nu met de men-
selijke liefde? En 
waar komt dan 
God om de hoek 
kijken? Vaak horen 
we dat liefde ge-
ven en nemen is. Is 


