Korte cursusreeks Liturgietoerusting (5 avonden)
Wat maakt dat een viering ons raakt?
Herkent u dit:
•
Bij de voorbereiding van een (gezins)viering zoeken we altijd naar samenhang en zingeving: hoe kunnen we dit
vormgeven?
•
Om met elkaar een viering voor te bereiden: hoe pakken we dit aan?
•
Op welke manier zijn symbolen en rituelen in te passen in een viering?
Speciaal voor parochianen die actief betrokken zijn bij de totstandkoming van zondagse vieringen, vanuit een koor, als
lector of vanuit een liturgiewerkgroep, komt er dit voorjaar een korte cursusreeks van 5 avonden.
De avonden zullen verzorgd worden door pastoor Henri ten Have (2 avonden) en Andries Govaart * (3 avonden).
De korte cursusreeks wordt georganiseerd door het pastorale team in samenwerking met de locatie Bennekom.
De thema’s die in de cursusreeks aan de orde komen zijn:
•
•
•
•

verschillende orden van dienst
taal van de liturgie
symbolen
rituelen

De cursusreeks biedt een combinatie van overdracht van basiskennis en van vorming door het ontwikkelen van het
gevoel voor wat er in een viering gebeurt. De opbouw van de cursus ziet er als volgt uit:
•
•

1e en 2e avond – basis van de liturgie (pastoor Henri ten Have)
3e , 4e en 5e avond – interactie en oefening (Andries Govaart)
o
3e avond staat de opening van de viering centraal
o
4e avond staat het woord centraal
o
5e avond staat het gebed centraal

De cursusavonden zijn op donderdagen behalve de eerste avond die op een woensdag is.
De volgende data staan gepland:
•
1e avond: woensdag 22 maart 19.30 - 21.30 uur (RK kerk Bennekom (Torenzaal)
•
2e avond: donderdag 6 april 19.30 - 21.30 uur (RK kerk Bennekom (Torenzaal)
•
3e avond: donderdag 20 april 19.30 - 22.00 uur (RK kerk Wageningen (Verrijzenis-zaal)
•
4e avond: donderdag 11 mei 19.30 - 22.00 uur ( RK kerk Wageningen (Verrijzenis-zaal)
•
5e avond: donderdag 15 juni 19.30 - 22.00 uur ( RK kerk Wageningen (Verrijzenis-zaal)

De grootte van de groep zal tussen de 10 en 15 personen zijn, en bestaan uit een gemengde groep parochianen van alle
locaties van de zTB-parochie. Het is de bedoeling dat de deelnemers zich aanmelden voor een gehele reeks van 5
avonden. Voor deze cursusreeks is geen voorkennis of ervaring vereist. De kosten voor deze cursusreeks zijn 15 euro
eigen bijdrage per deelnemer.

Bent u nieuwsgierig geworden? Heeft u interesse om de cursusreeks te volgen?
Dan kunt u zich voor 15 maart aanmelden via een email aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl t.n.v. Gilles Ampt. Ook
voor vragen over de cursusreeks kunt u bij hem terecht.
Gilles Ampt
pastoraatsgroep Bennekom
Marieke Kok-Willemsen
Lokatieraad Bennekom

*Andries Govaart, (1954, Breda) studeerde theologie/liturgie in Nijmegen. Hij was pastor in Arnhem-zuid en werkte in
het bisdom Utrecht voor liturgische toerusting, verdieping en meditatie. Hij heeft zijn eigen bureau ‘Anderszins’, tekst en
toerusting voor ritueel en liturgie.

