CATECHESEWERKING
PASTORALE ZONE ‘MEANDER’
2017-2018
CATECHESE? EEN ONTDEKKINGSTOCHT!
Beste jongere,
Beeld je even in dat je een ontdekkingsreiziger bent… Je
hebt gehoord van een verre en onbekende bestemming. Het
maakt je nieuwsgierig. Je maakt een keuze, neemt je rugzak
en begint aan een boeiende ontdekkingstocht.
Wél, we nodigen je uit om op met ons op ontdekkingstocht
te gaan. Nee, niet naar een vér land, maar naar een
boeiende figuur: Jezus van Nazareth. Vele anderen hebben
de stap al gewaagd. Ze werden door Hem op één of andere
manier geraakt. Ook jij bent al aan die ontdekkingstocht
begonnen: je werd gedoopt en hebt je Eerste Communie
gedaan. Nu zit je (nog even) in het vijfde leerjaar. Een derde
stap op die boeiende tocht is in zicht: je Plechtige
Geloofsbelijdenis!
CATECHESEMOMENTEN…
Als je op ontdekkingstocht wil gaan, kan je natuurlijk niet
stil blijven zitten; je moet ook echt op weg gaan. Dat doe je
tijdens het komende catechesejaar met een hele bende
leeftijdsgenoten uit de vier gemeenschappen van onze
Pastorale Zone: Sint-Niklaas en O.L.- Vrouw Boodschap,
Sint-Jan Evangelist en Sint-Michiel. Ook je ouders en
enthousiaste catechisten gaan samen met jou op weg.

Tijdens 6 catechesemomenten, met een klein groepje
tochtgenoten en een catechist(e), beleef je een creatieve
ontdekkingstocht. Beetje bij beetje ontdek je de figuur van
Jezus en wat/wie Hij voor jou kan betekenen. Je ontdekt
ook een gemeenschap van mensen tijdens de
eucharistievieringen op zaterdag of zondag en andere
activiteiten van onze geloofsgemeenschap.

Onze catechesemomenten vinden plaats in de Parochiezaal,
Fabrieksstraat 3A te Liedekerke op zaterdagnamiddag:
7 oktober 2017, 18 november 2017, 9 december 2017, 13
januari 2018, 24 februari 2018 en 10 maart 2018
We komen samen telkens om 13.45 u. Nadien vieren we
eucharistie om 17.30 u.

De vieringen van de Plechtige Geloofsbelijdenis vinden
plaats in de Sint-Niklaaskerk (Sint-Niklaas en O.L.-Vrouw
Boodschap) op zaterdag 21 april 2018 om 15.30 u. en in de
Sint-Jan Evangelistkerk (Sint-Jan Evangelist en Sint-Michiel)
op zaterdag 28 april om 15.30 u.
INSCHRIJVINGSAVOND
Beste ouders, jullie willen we méér vertellen over onze
catechesewerking op donderdag 14 september om 20.00 u.
in de Sint-Niklaaskerk. We nemen je die avond mee op
ontdekkingstocht doorheen het v(V)erhaal dat we ook
samen met je kind willen ontdekken. Op deze avond gebeurt
de inschrijving, daarom ontmoeten we je er ook graag zelf.
Wanneer je een catechesemoment mist, is de
catechesetocht weinig zinvol. Breng alvast de doopdatum
van je kind en 25 € mee.

DE ONTDEKKINGSTOCHT GAAT VERDER….
Na je Plechtige Geloofsbelijdenis kan je aansluiten bij
‘KIEM’, onze jongerenwerking. Maandelijks kom je dan
samen om te groeien naar je Vormsel. Je ontvangt het
Vormsel wanneer je ongeveer 14 jaar bent.

Wanneer je jongeren kent die ook in één van onze
geloofsgemeenschappen hun Plechtige Geloofsbelijdenis
willen vieren, maar naar een andere school gaan, geef deze
info dan zeker door.
We hopen met jullie op ontdekkingstocht te kunnen gaan!
MEER INFO…
Sven Bosmans
Warandestraat 24
1770 Liedekerke
sven@kruikmeander.be gsm: 0494 87 23 58

