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Pastorale School - toelichting op de taakmodules Leren

Doopcatechese
Een baby die gedoopt wordt, is niet voor te bereiden op wat er gaat gebeuren. De ouders daarentegen
wel. En hoe kun je hen dan het beste voorbereiden op het doopsel van hun kind?
Thema's: het sacrament van het doopsel; doopvoorbereiding en gesprekken met de ouders;
doopprojecten; liturgie van het doopsel.
4 bijeenkomsten
Eerste H. Communie
De meeste communicanten zijn kinderen. Hoe bereid je deze jonge gelovigen (en hun ouders) voor op
de Eerste H.Communie?
Thema's: wat is de Eerste H. Communie? Verschillende projecten; ouders betrekken bij de projecten;
liturgie van de Eerste H. Communie.
4 bijeenkomsten
Kindercatechese
Hoe kun je kinderen bekendmaken met het geloof?
Thema's: wat is kindercatechese? Met kinderen praten over geloof; kinderbijbels; werkvormen,
projecten en materialen.
4 bijeenkomsten
Volwassenencatechese
Een volwassene maakt door ervaring en ontmoetingen een individuele geloofsgroei. Leren over geloof
en geloofszaken zou daar ook een element van moeten zijn. Hoe kun je catechese aan volwassenen
geven?
Thema's: cultuur en leefwereld van volwassenen; doelstellingen van volwassenencatechese;
invalshoeken en werkvormen; opzetten van een eigen project.
4 bijeenkomsten
Catechumenaat
Hoe kun je volwassenen het beste voorbereiden op hun toetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk?
Thema's: ontstaan van en ontwikkelingen in het catechumenaat; bestaande projecten en werkvormen;
individuele of groepsgewijze begeleiding; follow-up.
4 bijeenkomsten
Vormsel
Vormelingen zijn vaak pubers. Een leeftijdscategorie die een eigen aanpak vraagt. Hoe kun
je jongeren (en hun ouders) voorbereiden op het sacrament van het Vormsel?
Thema's: het sacrament van het Vormsel; bestaande materialen en projecten; ouders betrekken bij de
voorbereiding; liturgie van het Vormsel.
4 bijeenkomsten
Jongerencultuur
Kennismaken met verschillende materialen en werkvormen in het jongerenpastoraat, en deze leren
toepassen.
Thema's: jongeren van vandaag; hoe jongeren vanuit de kerk te benaderen? Geloofsontwikkeling bij
jongeren; verschillende vormen van jongerenpastoraat.
4 bijeenkomsten
Liturgie met jongeren
Een jongerenviering, is dit een categorie apart? En hoe bereid je die voor?
Thema's: wat is liturgie? Mogelijkheden en grenzen van jongerenliturgie; teksten (bijbel en andere
verhalen); gebeden (soorten en opbouw) en muziek(criteria voor de keuze van gezangen, repertoire).
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(Ook onderdeel van de leerroute Vieren.)
5 bijeenkomsten
Liturgie met kinderen
Leren hoe een viering met kinderen of kindernevendienst voorbereid kan worden.
Thema's: wat is liturgie? Mogelijkheden en grenzen van liturgie met kinderen; verhalen vertellen,
gebeden (opbouw, hoe maak je zelf een gebed?) en muziek in vieringen met kinderen.
(Ook onderdeel van de leerroute Vieren.)
5 bijeenkomsten
Themavieringen
Een themaviering kan veel vormen hebben. Hoe kies je en hoe geef je vorm?
Thema's: wat is liturgie? De relatie tussen vieren, dienen en leren in de liturgie, een thema inbrengen
in de orde van dienst, lezingen gebeden, teksten en gezangen kiezen.
(Ook onderdeel van de leerroute Vieren en Dienen.)
5 bijeenkomsten
Oecumene
Manieren om op diverse werkterreinen met leden van andere christelijke kerken en
kerkgenootschappen samen te werken.
Thema's: wat is oecumene? Andere kerken beter leren kennen; diversiteit in christelijk geloven; Raad
van Kerken; samenwerken met gelovigen van andere kerken en kerkgenootschappen.
(Ook onderdeel van de leerroute Vieren, Dienen en Pastoraat)
5 bijeenkomsten
Taakmodule Doop, Eerste Communie en Vormsel als initiatie
In de taakmodule Doop, Eerste Communie en Vormsel als initiatie worden de sacramenten van het
Doopsel, het Vormsel en de Eucharistie in hun onderlinge samenhang besproken. Door het
ontvangen van deze sacramenten worden kinderen en volwassenen binnengeleid in het katholieke
geloof en in het leven van Christus. Dit noemt men initiatie. Zo raken zij bekend met het katholieke
geloof en met elementen onder andere de Traditie, rituelen, liturgie en de andere sacramenten.
In de bijeenkomsten komen onder meer de volgende thema’s aan de orde: kennis en vaardigheid om
kinderen/ jongeren en hun ouders voor te bereiden op het ontvangen van een sacrament;
verschillende projecten en materialen over sacramenten; ouders betrekken bij de voorbereiding;
liturgie van het sacrament.
5 bijeenkomsten
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Woord in de liturgie
De kunst van het geloof-waardig voordragen van een schriftlezing in de liturgie.
Thema's: het lectionarium (opzet, indeling, samenhang lezingen); voorbereiding van een schriftlezing;
spreektechniek; voordrachtoefeningen.
4 bijeenkomsten
Gebeden in de liturgie
Wat bid je in een liturgische viering in de parochie, en hoe doe je dat?
Thema's: wat is bidden? Openings- en slotgebed; voorbede; eucharistisch gebed; overige gebeden;
orde van dienst.
5 bijeenkomsten
Muziek in de liturgie
Er is een groot aanbod aan muziek voor een liturgische viering. Hoe en wat te kiezen?
Thema's: de functie van muziek in de liturgie; antwoordpsalm en alleluiavers in het lectionarium,
muziek in de orde van dienst van de eucharistie en andersoortige vieringen, functie van cantor, koor
organist, dirigent; repertoire: "waar vind ik wat en hoe?"
5 bijeenkomsten
Schrift in de liturgie
De schriftlezingen kennen een onderlinge samenhang. Welke is dat en wat doe je ermee?
Thema’s: samenhang tussen de lezingen van het A-, B- en C-jaar, kennis over de evangeliën, de
Bijbelse basis van de liturgie, de voorbereiding van een viering en van een overweging vanuit de
lezingen.
4 bijeenkomsten
Liturgie met jongeren
Kennis en vaardigheid ontwikkelen in het voorbereiden van een jongerenviering.
Thema's: wat is liturgie? Mogelijkheden en grenzen van jongerenliturgie; teksten (bijbel en andere
verhalen); gebeden (soorten en opbouw) en muziek(criteria voor de keuze van gezangen, repertoire).
5 bijeenkomsten
Liturgie met kinderen
Kennis en vaardigheid ontwikkelen in het voorbereiden van een viering met kinderen of
kindernevendienst.
Thema's: wat is liturgie? Mogelijkheden en grenzen van liturgie met kinderen; verhalen vertellen,
gebeden (opbouw, hoe maak je zelf een gebed?) en muziek in vieringen met kinderen.
(Ook onderdeel van de leerroute Vieren.)
5 bijeenkomsten
Themavieringen
Kennis en vaardigheid ontwikkelen in het voorbereiden van een themaviering.
Thema's: wat is liturgie? De relatie tussen vieren, dienen en leren in de liturgie, een thema inbrengen
in de orde van dienst, lezingen gebeden, teksten en gezangen kiezen.
(Ook onderdeel van de leerroute Leren en Dienen.)
5 bijeenkomsten
Liturgie met zieken
Vieringen met zieken bij hen thuis zijn anders dan vieringen in een kerkgebouw. Waarin komen deze
vieringen overeen? Waarin verschillen ze en hoe geef je die verschillen vorm en inhoud?
Thema's: rituelen met zieken; de ziekencommunie; bidden met zieken.
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(Ook onderdeel van de leerroute Pastoraat.)
3 bijeenkomsten
Oecumene
Manieren om op diverse werkterreinen met leden van andere christelijke kerken en
kerkgenootschappen samen te werken.
Thema's: wat is oecumene? Andere kerken beter leren kennen; diversiteit in christelijk geloven; Raad
van Kerken; samenwerken met gelovigen van andere kerken en kerkgenootschappen.
(Ook onderdeel van de leerroutes Leren, Dienen en Pastoraat.)
5 bijeenkomsten
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Vinden van noden
'Bij ons in de parochie zijn geen armen.' Jawel, maar hoe komt je ze op het spoor? Want dat is de
eerste stap in het diaconaal handelen. De volgende methoden komen uitgebreid aan bod: sociale kaart,
diaconale gids, verkennend gesprek, gesprek met een sleutelfiguur.
5 bijeenkomsten
De kerk als sociaal vangnet
“Helpen waar geen helper is” is een belangrijke richtlijn voor diaconaal handelen. De module geeft
inzicht in de voornaamste sociale voorzieningen (Wet Werk en Bijstand, gemeentelijk armoedebeleid,
Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en in verschillende aanvullingen vanuit de kerken: individuele
financiële ondersteuning, interkerkelijke noodfondsen, voedselbanken, e.d.
5 bijeenkomsten
MOV-werk
Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerk: hoe geef je dat in een parochie vorm en inhoud?
Thema's: wat is missie? Bijbel en missie; kerkelijke documenten over missie en ontwikkeling;
verstaan van de 'tekenen van de tijd'; opzet van een missionair programma; een parochiële missionaire
actie.
5 bijeenkomsten
Themavieringen
Kennis en vaardigheid ontwikkelen in het voorbereiden van een themaviering.
Thema's: wat is liturgie? De relatie tussen vieren, dienen en leren in de liturgie, een thema inbrengen
in de orde van dienst, lezingen gebeden, teksten en gezangen kiezen.
(Ook onderdeel van de leerroutes Leren en Vieren.)
5 bijeenkomsten
Oecumene
Manieren om op diverse werkterreinen met leden van andere christelijke kerken en
kerkgenootschappen samen te werken.
Thema's: wat is oecumene? Andere kerken beter leren kennen; diversiteit in christelijk geloven; Raad
van Kerken; samenwerken met gelovigen van andere kerken en kerkgenootschappen.
(Ook onderdeel van de leerroute Leren, Vieren en Pastoraat)
5 bijeenkomsten
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Pastoraal gesprek
Een pastoraal gesprek is anders dan een zomaar een praatje maken of ingaan op een hulpvraag. Wat is
het dan wel en hoe voer je het?
Thema's: Grondbeginselen van een pastoraal gesprek, gespreks- en luistervaardigheden; mensen in
crisis.
5 bijeenkomsten
Rouwgesprek
Een rouwgesprek is een bijzonder soort pastoraal gesprek - niet de makkelijkste, wel een uitermate
belangrijke soort.
Thema's: wat is rouw? Eigen ervaring met verlies van dierbaren; hoe kun je rouwende mensen
bijstaan? God en lijden; organisatie van de rouwgroep.
5 bijeenkomsten
Oecumene
Kennis en vaardigheid ontwikkelen om op diverse werkterreinen met leden van andere christelijke
kerken en kerkgenootschappen samen te werken.
Thema's: wat is oecumene? Andere kerken beter leren kennen; diversiteit in christelijk geloven; Raad
van Kerken; samenwerken met gelovigen van andere kerken en kerkgenootschappen.
(Ook onderdeel van de leerroute Leren, Vieren en Dienen.)
5 bijeenkomsten
Liturgie met zieken
Vieringen met zieken bij hen thuis zijn anders dan vieringen in een kerkgebouw. Waarin komen deze
vieringen overeen? Waarin verschillen ze en hoe geef je die verschillen vorm en inhoud?
Thema's: rituelen met zieken; de ziekencommunie; bidden met zieken
(Ook onderdeel van de leerroute Vieren.)
3 bijeenkomsten
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