Bonifatius Academie - Kadervorming in het bisdom Groningen Leeuwarden
Doe ook mee en leer aan de Bonifatius Academie. Je kunt één of meer cursussen
van vijf lessen kiezen. Ben je als vrijwilliger actief in de parochie? Dan is de
Academie juist bedoeld voor jou. Maar andere geïnteresseerden zijn even
hartelijk welkom!

Kennis en inspiratie
Leren bij de Bonifatius Academie betekent
- Kennisoverdracht - Competentie ontwikkeling - Inspiratie & ontmoeting
Je kunt een cursus volgen in één van de volgende vakken:
• Basisvorming
• Catechese
• Diaconie
• Liturgie
• Gemeenschapsopbouw
Lesplaatsen zijn in Groningen, Hoogeveen, Sneek en Wolvega. Cursusdocenten
zijn bisschop Ron van den Hout, bisdom-medewerkers en gastdocenten.
Cursussen Najaar 2019:
- B3 Jezus Christus
- C2. Aartsvaders Oude Testament:
Jacob en Jozef
- D2. Diaconale leerroute (1)
- L2. Eucharistie, venster op de liturgie (1)
- O1. Besturen van Parochie of PCI
Cursussen Lente 2020:
- B4. Kerk
- C2. Oude Testament: Jacob en Jozef (herh.)
- C3. Nieuwe Testament: brieven van Paulus
- D3. Diaconale leerroute (2)
- L2. Eucharistie, venster op de Liturgie (vervolg)
- O2. Parochiebestuur
- O3. Parochiecommunicatie
De Bonifatius Academie helpt om taken in de geloofsgemeenschap beter te
vervullen. We hopen ook dat je er ‘meer mens van wordt’ en groeit in je geloof.
Informatie: www.bonifatiusacademie.nl
Hier kun je o.a. de studiegids downloaden
Of bel/app studie secretaris Piet Timmermans: 06 - 2486 3901
Info/aanmelding: l.winter@bisdomgl.nl. T 050 - 4065 8

Liturgiecursus Eucharistie, ‘venster op de liturgie’

In het seizoen 2018-2019 heeft de Diocesane Werkgroep voor Liturgie de
basiscursus ‘Kerkelijk jaar en liturgie,’ aangeboden. Velen hebben in Wolvega
aan deze cursus deelgenomen. In het najaar van 2019 start de werkgroep
met een vervolg op deze cursus. Omdat het een voortzetting van de
basiscursus is willen we nu de focus richten op enkele liturgische
onderwerpen. De viering van de Eucharistie, bij velen bekend, zal dan het
venster zijn waardoor we naar de liturgie kijken. Aan de hand van de 4voudige indeling van de Eucharistieviering zullen o.a. thema’s als de H. Schrift
in de liturgie, de kerk als gebouw en mystiek lichaam, liturgie en muziek, de
geloofsbelijdenis en andere liturgische vieringen aan bod komen. De avonden
zullen weer in Wolvega worden gegeven.
De cursus is vanaf dit jaar onderdeel van de Bonifatiusacademie, het
vormingsprogramma van ons bisdom Groningen-Leeuwarden
Een eerdere deelname aan de basiscursus is géén vereiste. Voor wie de
vroegere Kadercursus Liturgie heeft gevolgd zal veel bekends horen. Pastoor
Victor Maagd, Ann Dikhoff-Pollmann, pastor José Lange en pastor Arjen
Jellema zullen in afwisseling de avonden verzorgen. Als cursusboek zal de
werkgroep een reader samenstellen met interessante artikelen. Voor méér
informatie en een folder kunt u contact opnemen met pastoor Victor Maagd,
0527 – 61 20 61 of pastoormaagd@gmail.com.
25 sept.
15 okt.
20 nov.
15 jan.
19 feb.
18 mrt.
20 apr.

De kerk, huis van stenen, huis van
mensen
Liturgie en muziek
Openingsriten
Viering van het Woord
Geloofsbelijdenis
Viering van de Eucharistie
Slotriten en wegzending

pastoor V. Maagd
mv. A. Dikhoff-Pollmann
pastor A. Jellema
pastoor V. Maagd
pastor J. Lange
pastor A. Jellema
pastor J. Lange

De bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 22.00 uur
Parochiehuis Wolvega, Lycklamaweg 12, 8471 JX Wolvega
De deelnamekosten bedragen € 25,-.
Informatie en opgeven bij:
Bisdom Groningen-Leeuwarden, Afdeling Pastorale Dienstverlening
Ubbo Emmiussingel 79 9711 BG Groningen, tel: 050-4065888
Email: l.winter@bisdomgl.nl

Bonifatius Academie start nieuwe Diaconale Leerroute
Diaconaal werk betekent dienst aan mensen
vanuit gelovige inspiratie. ‘Gelovigen
moeten zich niet opsluiten in hun kerken,
maar de wereld intrekken.’’, zegt Paus
Franciscus. ‘’Dat God ons liefheeft is een
feest. Met die liefde in ons moeten we de
wereld intrekken en mensen ontmoeten.’’
Daden van barmhartigheid, trouw en
solidariteit met de noden van anderen
maken die liefde concreet. Met diaconaal
werk staat de kerk midden in de wereld van
vandaag.
De nieuwe Diaconale Leerroute voor vrijwilligers en PCI-bestuurders helpt
mee diaconaal werk van parochies in hun omgeving op te bouwen. De cursus
wordt aangeboden door het bisdom onder de vlag van de Bonifatius
Academie en loopt van september 2019 tot mei 2021. Het eerste semester
begint op 28 september a.s. en bestaat uit 5 bijeenkomsten waarvan de
laatste bijeenkomst op 23 november. De zaterdagbijeenkomsten vinden
plaats op het bisdomhuis in Groningen.
Opzet leerroute
Het 1e semester gaat in op het belang van diaconie voor de kerk en welke
diaconale methoden er zijn. U leert zorgvuldig kijken naar wat behoeftes
kunnen zijn, met respect voor grenzen van de ander en van uzelf. De praktijk
in de parochie staat centraal in het 2e en 3e semester. U krijgt hulp bij het
stap voor stap opzetten van een diaconaal project. In de cursusgroep worden
projecten onderling besproken, naast verdieping tijdens thematische
bijeenkomsten. Het 4e semester kijkt naar resultaten en impact op alle
betrokkenen.
De cursusdata van het eerste semester zijn resp. za 28 sept., do 17 okt.,
ma 4 nov., wo 13 nov. en za 23 nov.
Aanmelding graag voor 21 september bij het bisdom, mw. Lisette Winter.
Contact: l.winter@bisdomgl.nl of 050-4065888.
Informatie Diaconale Leerroute: cursusleider Agaath Erich.
Contact: a.erich@bisdomgl.nl of alleen op donderdagen 050-4065869.

