Kindercatechese
training 3-6 jaar
Catechese van de Goede Herder
Om catechese te leren geven aan
kinderen met de bijzondere
methode van de Catechese van
de Goede Herder houden we
vanaf september 2016 in Leiden
weer een officiële training met
een ervaren Amerikaanse docent.

Het kind en diens religieuze beleving
staan in deze methode centraal voor
de catecheet. De overdracht van de
boodschap gebeurt op een vierende,
sfeervolle manier. De catecheten
worden ook getraind om kinderen zelf
te laten werken met het daarbij

gepresenteerde materiaal. De
methode gebruikt de originele
Bijbelteksten en teksten uit de
liturgie en volgt het kerkelijk jaar.
Deze catechese wordt ook gebruikt
voor de interne opleiding van de
zusters van Moeder Teresa.

Deelnemers worden geleerd te
werken met specifiek veelal driedimensionaal materiaal van een sinds
1954 in de praktijk ontwikkelde
methode die gebruikt wordt in 38
landen en sinds 2009 ook in
Nederland (in Leiden, Rotterdam,
's-Hertogenbosch en Sittard).
Doelgroep
Personen geïnteresseerd in het
geven van geloofsopvoeding
voor hun eigen kinderen (3-6
jaar) of in een parochie, ook
ter voorbereiding van de
Eerste Heilige Communie;
mensen die hun eigen geloof
en kennis willen verdiepen en
in het bijzonder degenen die
willen beginnen met deze
methode in de eigen parochie.

Programma
In totaal twaalf dagen verdeeld
over zes vrij- en zaterdagen.
Start op 30 september en
1 oktober en verder op:
4 en 5 november
2 en 3 december
13 en 14 januari
10 en 11 februari
10 en 11 maart
Tijdschema: 10.00-17.00
(9.00 H. Mis in Leiden)

Info en inschrijving
Voor inschrijving en vragen over
de inhoud, de organisatie en
financiële aspecten:
Laura van der Lee - Valiani
(coördinatrice) 06 - 214 038 94
training@catechesegoedeherder.nl
www.catechesegoedeherder.nl

Docent
Zuster Theresa Anne Knuth is een
Amerikaanse Dominicanes van St.
Cecilia die zich met anderen vanaf
2014 in Sittard heeft gevestigd. Zij
heeft ervaring als docent in het
basisonderwijs in de VS en geeft in
Sittard o.a. kindercatechese in het
Nederlands. Zuster Theresa Anne is
een gediplomeerde catecheet en
trainer van de Amerikaanse nationale
vereniging van de Catechese van de
Goede Herder.

“Het kind kan zichzelf
helemaal inleven en
geven en bouwen aan
de relatie met God”
Inhoud
De cursus biedt een theologische en
pedagogische vorming voor de
methode. Tijdens de lessen worden
theorie en praktijk afgewisseld.
Cursisten ervaren zelf de bijzondere
manier waarop de catechese wordt
gepresenteerd. Ze geven proeflessen
en maken voor een deel ook het
unieke materiaal tijdens de cursus.
Voertaal is Nederlands (deels Engels).

Kosten
€ 75 voor de cursus zelf en € 25 voor
de lunches. Deze bijdrage dekt de
totale kosten niet volledig. We vragen
een vooruitbetaling van € 50 bij
inschrijving voor de training.
De cursus wordt gesteund door
donateurs. Giften zijn welkom (een
aanvulling van € 150 per persoon zou
de kosten kunnen dekken).
Geïnteresseerde personen voor wie
de kosten een bezwaar zijn, vragen
we om contact op te nemen. De
kosten moeten in ieder geval geen
belemmering vormen voor deelname.

Reacties eerdere deelnemers
“Mooi om te zien dat veel initiatief
aan de kinderen wordt overgelaten,
bijvoorbeeld het samen bidden, en
dat op zo’n jonge leeftijd.”
“Ik vind het zo mooi dat zo
zorgvuldig wordt gekeken op welk
moment een kind toe is aan een
volgende fase.”
Deze methode “motiveert een
persoonlijke band met Jezus op te
bouwen. De catechese is compleet:
Bijbel, sacramenten, traditie.”
“Concreet mooi materiaal.”
“Het kind kan zichzelf helemaal
inleven en geven en bouwen aan de
relatie met God.”

Betaling
Betaling graag via de volgende
bankrekening van de parochie:
NL51INGB 0002690949 t.n.v.: HHPP
OLV Hemelvaart en St. Joseph
onder vermelding van:
‘Training Catechese Goede Herder’.

Adres
Pastorie van de O.L.V. Hemelvaart en
St. Josephkerk aan de Herensingel 3
in Leiden. Gratis parkeergelegenheid.
De locatie ligt op loopafstand van
station Leiden Centraal (18 minuten).
Zie ook: www.stjosephleiden.nl
Herensingel 3
2316 JS Leiden

training@catechesegoedeherder.nl
info@catechesegoedeherder.nl

www.catechesegoedeherder.nl
06 - 214 038 94

