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‘Deze catechese leeft
veel meer voor kinderen’
nen ook kinderen van zes
tot twaalf jaar de ‘Catechese van de Goede Herder’ volgen in Den Bosch.
“Kinderen en ouders weten veel te weinig over
het katholieke geloof.”
Mariska Orbán
Tegenover de Sint-Jan, in het
hartje van Den Bosch, beklimt
een handjevol kinderen uitgelaten de steile trappen naar de
bovenste verdieping van het
pand De Verdieping, boven
café de Smidse tegenover de
Mariakapel. Het is vrijdagmiddag, de laatste catecheseles
voor de zomervakantie, en het
zonnetje schijnt. In de grote
ruimte aangekomen, gaan de
kinderen allemaal uit zichzelf
in stilte spelen met de prachtige materialen die overal verspreid staan opgesteld. Twee
broertjes gaan voor een spiegel
staan, waar met witte tape een
kruis op is geplakt, met aan de
uiteindes de cijfers één tot en
met vier. Als ze op de juiste
plek staan, zien ze in de spiegel precies hoe ze een kruisteken moeten slaan. “We gaan
zeker niet iedere week naar de
kerk toe”, vertelt hun moeder
eerlijk. “Maar ik vind het wel
heel belangrijk dat onze kinderen weten wat ons katholieke
geloof inhoudt.”
Jeruzalem
Een meisje met een vrolijk zomerjurkje aan, gaat aan de slag
bij het altaar: op een houten tafeltje legt ze een kleedje neer,
een kaars en een gouden kelk.

Een paar andere kinderen zijn
in de weer met een groot bord
waarop met papier-maché een
maquette van de stad Jeruzalem is gemaakt. De kinderen
kunnen met houten blokjes die
op een schema klaar staan, de
muur plaatsen op de maquette. Ook kunnen ze de tempel,
het paleis van Herodes, het
Cenakel, de Olijfberg en het
graf op de maquette zetten en
zo de stad van Jezus leren kennen.
“Dit leeft voor kinderen veel
meer dan wanneer ze, zoals wij
vroeger, alleen de verhalen

chese zijn: het Woord, de
liturgie en de sacramenten.
Tijdens een bijeenkomst mogen de kinderen eerst zelfstandig werken met de materialen,
die hoofdzakelijk door vrijwilligers zijn gemaakt. Dan volgt
een presentatie door een van
de catechisten. Daarna mogen
de kinderen weer zelfstanding
werken en ten slotte is er een
afsluiting bij de gebedstafel.
Sofia Cavalletti
De methode van de Goede
Herder is ontwikkeld door de
Italiaanse Sofia Cavalletti. In

‘De catecheet luistert samen
met de kinderen. Allen
ontvangen. Dat is echt heel mooi’
over Jeruzalem te horen krijgen
en kleurplaten mogen inkleuren”, legt Lidwien Zieltjens uit,
een van de gediplomeerde trainers voor de Catechese van de
Goede Herder en moeder van
vier kinderen. “In het volgende niveau leren ze meer, de
kruisweg bijvoorbeeld.”
‘Echt heel mooi’
De Catechese van de Goede
Herder is een effectieve vorm
van het leren kennen van de
christelijke traditie en de katholieke gemeenschap. Maar
dit is niet het belangrijkste
doel van deze catechese. “Het
gaat om een innerlijk leven
met God. Een ontmoeting met
het mysterie van God”, legt
Zieltjens uit. “De catecheet
luistert samen met de kinderen. Er is geen leraar-leerlingrelatie maar allen ontvangen.
Dat is echt heel mooi.” De drie
centrale punten van de cate-

Agenda
Seksualiteit als opGAVE
Hilversum, za 27 sep
Symposium ‘seksualiteit als opGAVE’
voor ouders en andere opvoeders. Georganiseerd door o.a. Samuel Advies,
IHGO en de afdeling Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond. Door
lezingen, workshops en een forum
kunnen ouders en andere opvoeders
zich laten informeren en inspireren.
Info/opgave: (06) 83 45 14 25,
www.opgroeisymposium.nl

1954 begon zij met Gianna
Gobbi in Rome catechese te geven. Werkenderwijs ontwikkel-

den ze een methode door sterk
te letten op wat de kinderen
aansprak. Bij ieder onderwerp
dat ze wilden overdragen, hebben ze verschillende manieren
uitgeprobeerd en gekeken
waar de kinderen het beste op
reageerden.
In de jaren zeventig verspreidde deze catechese zich ook
naar de Verenigde Staten. In
overleg met Rome werd de catechese hier steeds professioneler aangepakt en verspreid
over tientallen andere landen.
De catechese wordt vooral in
de katholieke Kerk gegeven,
maar daarnaast ook in andere
christelijke Kerken en gemeenschappen. In 2009 is de catechese vanuit de VS in Nederland geïntroduceerd. Begonnen
bij de kathedraal in Utrecht,
startte men vanaf 2011 in Leiden. Sinds begin 2013 geven de
zusters van Moeder Teresa, de
missionarissen van Naastenliefde, de catechese in Rotter-

dam. In de tweede helft van
2013 is deze catechese in Den
Bosch gestart met kinderen van
drie tot zes jaar. Dit schooljaar
krijgen ook de kinderen van
zes tot en met negen en negen
tot en met twaalf jaar les, op de
woensdagmiddag.
Water en wijn
“Ik leer zelf ook nog veel van
de lessen”, bekent Lidwien
Zieltjes. “Zo mogen kinderen
hier letterlijk water bij de wijn
schenken. Ik dacht dat water
bij de wijn doen, te maken had
met het spreekwoord. Maar het
heeft betrekking op God en wij
mensen. Mijn generatie en ook
die van onze kinderen weten
veel te weinig van het katholieke geloof af. Want wat kregen
wij bij catechismusles? Kleurplaten inkleuren, verhalen over
armen helpen en liedjes zingen. En dat is echt jammer,
want het katholieke geloof
houdt zo veel meer in.” +
Foto: KN - Jasn Peeters

Sinds dit schooljaar kun-

Enkele jonge deelnemers aan een Bossche catechesebijeenkomst volgens de methode van de Goede Herder.

Het gezin in het hart van de Kerk
Utrecht, za 27 sep
Studiedag over het gezin in het hart
van de Kerk bij de broeders van Sint
Jan o.l.v. pater Borel csj. Locatie: het
Leerhuis (Broerestraat 12). Aanvang:
10.00 uur.
Info/opgave: stjan.org, (030) 29 90 970
Gebed voor roepingen
Moerzeke (B), zo 5 okt
Maandelijks gebedsuur voor roepingen
in de grafkapel van de Z. Priester Poppe (Kasteellaan 3). Aanvang 15.00 uur.
Info: 052/47.81.95, www.edwardpoppe.be

IHGO-gezinsdag
Oegstgeest, zo 5 okt
Gezinsdag met als thema ‘Daden van
liefde’. Aanvang 10.00 uur met H. Mis
door mgr. Van den Hende in de Willibrordkerk (Rhijngeesterstraatweg).
Aansluitend lunch (brood meenemen),
lezing mgr. Van den Hende en programma voor de kinderen. Afsluiting
met borrel. Kosten: 15 euro per gezin.
Info: www.katholiekgezin.nl
Gregoriaans
Kortrijk (B), zo 5 okt
Gregoriaans koor Laudate Dominum

luistert de H. Mis op in de Onze-LieveVrouwekerk (Deken Zegerplein 1).
Aanvang 09.45 uur.
Info: 0474/32.57.29,
www.laudatedominum.be
Gedachtenis H. Faustina Kowalska
Uden, zo 5 okt
Gedachtenisviering van de H. zr. Faustina. Aanvang 09.00 uur met H. Mis in
de kloosterkapel van de birgitinessen
(Vorstenburg 1). Verder verering relikwie zr. Faustina en o.a. rozenkrans
van de Goddelijke Barmhartigheid.
Info: www.barmhartigheidszondag.nl

