PREEKCURSUS EN CURSUS GEBEDSLEIDER
2016-2017

Vormingsprogramma : 7 zaterdagen van 10 tot 16 uur

Initiatief van de D(ominicaanse) F(amilie) V(laanderen)
Initiatiefnemers: Bernard de Cock o.p., Antoinette Van Mossevelde en Gerda Huys

Plaats: Don Bosco parochiecentrum, Alsembergsteenweg 130 in Buizingen.

-za. 1 oktober:
* voormiddag: Preekcursisten + Gebedsleiders (P+G):
- Verwelkoming door Bernard de Cock o.p. en Gerda Huys.
- Hoe maak ik een preek + vindplaatsen voor materiaal door Gerda Huys
* namiddag:
- Algemene regels voor dictie door Veva Gerard. P+G.
- Motivatie en verwachtingen. P en G afzonderlijk.

-za. 12 november:
* voormiddag: P+G:
Godsbeelden door Marcel Braekers o.p.
* namiddag:
- P: preekoefeningen.
- G: oefeningen gebedsvieringen.

-za. 10 december:
* voormiddag: P+G:
De evangelies door Marie-Ann De Cocker
* namiddag:
- P: preekoefeningen.
- G: oefeningen gebedsvieringen.

-za. 7 januari:
* voormiddag: P+G:
Het Matteüsevangelie door Ignace D’hert o.p.
* namiddag:
- P: preekoefeningen.

- G: oefeningen gebedsdiensten.

-za. 28 januari:
* voormiddag: P+G:
Relatie tussen Oud en Nieuw Testament door Bernard de Cock o.p. en Antoinette
Van Mossevelde
*namiddag:
- P: preekoefeningen.
- G: oefeningen gebedsvieringen

-za. 25 februari:
* voormiddag: P+G:
Eucharistie en gebedsvieringen: (niet) evenwaardig? door Marc Christiaens o.p.
* namiddag:
-P: preekoefeningen
-G: oefeningen gebedsvieringen

-za. 1 april
* voormiddag: P+G:
-Kerk-zijn vandaag en gemeenschapsvorming door Guido Knops en Mimi
Schueremans van de parochie O.-L.-Vrouw over de Dijle in Mechelen.
-Muziek en zang in de viering door Bernard de Cock o.p.
*namiddag:
-P: preekoefeningen + evaluatie
-G: oefeningen gebedsvieringen + evaluatie

Zowel voor de preekcursus als voor de cursus gebedsleider wordt het aantal
beperkt tot 12 deelnemers. Je schrijft in voor de hele cursus.
Inschrijven bij
Gerda Huys,
Pater Kenislaan 6, 2970 Schilde,
0476/53.94.74 of gerdahuysvg@telenet.be .

Prijs van de cursus (inclusief soep, koffie en thee): 120 euro zelf boterhammen
meebrengen) te storten vóór 5 september op rekeningnr. BE 98 4037 0040 0293
van de paters Dominicanen.
(station: te voet op 5 minuten)

