Betreft: Gezinscatechese (inclusief eerste H. Communie en H. Vormsel)
Beste ouders en verzorgers,
In januari 2019 zijn we in onze parochie gestart met een nieuw catecheseproject voor gezinnen:
Gezinscatechese H. Augustinus. Hiermee hopen we een aanbod te doen aan ouders van nu;
ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping
en bezinning. Het project is bedoeld voor alle gezinnen van de parochie. U kunt het zien als een
'éducation permanente’, een doorlopend traject voor het hele gezin. Instroom is altijd mogelijk.
Gezinscatechese, een nieuwe aanpak
De gezinscatechese is voor alle dorpen van de parochie H. Augustinus centraal georganiseerd
en is bestemd voor het hele gezin met kinderen in alle leeftijden tot 16 jaar en voor de ouders.
Dit laatste is extra belangrijk. De tijden veranderen en ouders hebben vaak niet meer dezelfde
kerkelijke bagage als de voorgaande generaties. Bovendien stelt de huidige tijd nieuwe vragen
aan het geloof. Ook leert de ervaring dat als ouders zich verdiepen in hun eigen geloof, dit
ondersteunend werkt voor het geloof van hun kinderen. Ook nieuw is dat de catechese bedoeld
is voor alle kinderen tot 16 jaar.
Wat betekent deze aanpak in de praktijk?
 Het gaat om 4 zondagochtenden gedurende het schooljaar in het parochiehuis naast de
Laurentiuskerk in Voorschoten (Het Bondsgebouw, Leidseweg 102, 2251 LG
Voorschoten).
 Van 09:30 – 10:40 uur is het catecheseprogramma voor de kinderen. Parallel loopt het
programma voor de ouders. Dit zal laagdrempelig en tegelijk verdiepend zijn. Ook voor
gemengde koppels is het aantrekkelijk om dit samen te volgen.
 Van 11:00 – 12:00 uur is de gezamenlijke Eucharistieviering in de Laurentiuskerk die
maximaal 1 uur zal duren, een viering voor het hele gezin, voor ouders en kinderen.
 Vormelingen en communicanten volgen een traject dat afzonderlijk wordt verzorgd. Een
deel van hun project vindt plaats tijden de gezinscatechese in Voorschoten, waarbij ook
de ouders aanwezig zijn.
Persoonlijk contact en informatie
Omdat het project vernieuwend is en we het als pastoraal team belangrijk vinden een stap naar
de toekomst te zetten, willen we investeren in persoonlijke contacten. Als u dit op prijs stelt, kan
uw locatiereferent of de pastoor of de kapelaan, met u en uw gezin kennis komen maken.
Tijdens deze bezoeken kunnen we het project verder toelichten en kunt u uw vragen stellen.
Wetend echter dat onze beschikbare tijd en waarschijnlijk ook die van u, beperkt is, kunnen we
niet toezeggen dat we alle gezinnen op korte termijn zullen kunnen bezoeken.
We hopen dat deze brief u nieuwsgierig maakt. In de folder gezinscatechese H. Augustinus
staat alle praktische informatie. Communicanten (groep 4) en vormelingen (groep 8) dienen de
eerste week van het nieuwe schooljaar te worden aangemeld bij de eigen kerk. Ook voor andere
deelnemers stellen wij aanmelding in de maand september op prijs.
Aanmelden kan via de website: bit.ly/gezinscatechese met vermelding van uw kerk.
Mede namens de werkgroep,
Het pastoraal team

Email: gezinscatechese@parochie-augustinus.nl

