Pre-Catechumenaat – periode van de eerste verkondiging

De periode van het pre-catechumenaat is een periode van eerste (kerugmatische)
verkondiging. Een periode waarin een kandidaat innerlijk geraakt kan worden door de Blijde
boodschap. Het gaat om een eerste kennismaking met het Evangelie, het christelijk geloof en
de Kerk. Een project dat ‘past’ in deze periode is ‘Kom en Zie’

Kom en zie
‘Kom en Zie’ maakt deel uit van het WeG-project: een methode van initiatie en
volwassenencatechese volgens de inspiratie van Klemens Armbruster.
Het deel ‘Kom en Zie' is bedoeld om kennis te maken met het christelijk geloof en het misschien voor het eerst - persoonlijk te ontdekken: levend en verrassend en dus bedoeld voor
randkerkelijken en nieuwe mensen.
Het project omvat zes modules. Daaraan kan nog een zevende worden toegevoegd, waaraan
kan worden deelgenomen door degenen die uitdrukkelijk de weg naar doopsel en vormsel
willen gaan.
Bij elke van de zeven bijeenkomsten hoort een inleiding, de ‘impuls’ en – met uitzondering
van de vijfde en de zevende bijeenkomst – ook steeds een uitwisseling in (al dan niet vaste)
kleine groepen.
Module 1 - Jij bent uniek - Iedere mens een origineel
Module 2 - Als iemand met je meegaat – God is anders
Module 3 – Opdat jouw leven lukt – Dimensies van een vriendschap
Module 4 - Laat van je houden – Heilzame ontmoetingen
Module 5 – Jou is vergeving geschonken – Het feest van de bevrijding
Module 6 – Wat jou enthousiast kan maken – De dynamiek van het begin
Module 7 – Jouw ja is nodig – Mensen van de nieuwe weg’.
Bij ieder thema kan geluisterd worden naar een impuls,
vervolgens vinden er gesprekken plaats; zijn er meditatieve momenten; en zijn er ideeën voor bezinning thuis.
In de handleiding voor de begeleiders wordt het verloop
van de bijeenkomsten uitvoerig uitgelegd.
Prijs:
Werkboekje (€ 15,00) en Handleiding voor begeleiders
(€ 20,00 incl. CD-Rom), uitgave Halewijn Antwerpen
2014.
Bestellen: www.halewijn.info

