Opleiding en vorming in het dekenaat Gulpen 2015-2016
1. Cursus “Avondwake’’.
De cursus is bedoeld voor mensen die nu al voorgaan in de avondwake op de vooravond van een uitvaart of die dat in de nabije toekomst gaan doen.
Doelstelling:
- de cursisten leren een avondwake leiden;
- zij leren wat het specifiek eigene is van een gebedsdienst aan de vooravond van
een uitvaart;
- uitgaande van de grondstructuur van de liturgie leren ze omgaan met de Schrift en
het gebruik van symbolen.
- zij leren, uitgaande van de concrete en steeds wisselende omstandigheden, een
avondwake samenstellen vanuit een mensen nabije houding.
Werkwijze:
Naast informatie van de begeleider en het aanreiken van inzichten zal ook door kleine
opdrachten in groepsverband of individueel, het uitwisselen van ervaringen en andere
vormen van groepsarbeid, getracht worden de aangeboden materie te verwerken.
Nadruk zal ook liggen op vaardigheden aanleren inzake het samenstellen van en het
voorgaan in een avondwake.
Bij voldoende belangstelling zal een avondbijeenkomst (in de eerste helft van 2016)
worden gepland. Tijdens deze bijeenkomst zal de te behandelen stof worden
besproken en kunnen afspraken worden gemaakt over het vervolg van de cursus.
De cursus wordt begeleid door Theo Dahlmans.
Aan de cursus zijn slechts kosten voor koffie/thee (€ 1,00 per kop) verbonden (als de
cursus wordt gegeven in de parochiezaal van de St. Petrusparochie te Gulpen).
2. Cursus “Gebedsdienst”.
De cursus is bedoeld voor mensen die nu al voorgaan in gebedsdiensten of die dat in
de nabije toekomst gaan doen.
Doelstelling:
- inzicht bieden in vorm, aard en inhoud van gebedsdiensten;
- vaardigheid ontwikkelen in het samenstellen van en voorgaan in een gebedsdienst;
- ontwerpen van een of meerdere modellen;
Werkwijze:
- informatie en aanbieden van achtergronden;
- praktisch inoefenen van geboden stof d.m.v. opdrachten;
- leren door doen.
Bij voldoende belangstelling zal een avondbijeenkomst (in de eerste helft van 2016)
worden gepland. Tijdens deze bijeenkomst zal de te behandelen stof worden
besproken en kunnen afspraken worden gemaakt over het vervolg van de cursus.
De cursus wordt begeleid door pastoor A. Reijnen en Th. Dahlmans.
Aan de cursus zijn slechts kosten voor koffie/thee (€ 1,00 per kop) verbonden (als de
cursus wordt gegeven in de parochiezaal van de St. Petrusparochie te Gulpen).
3. Cursus “Ziekenbezoek namens de parochie’’.
De cursus omvat een informatieve bijeenkomst en, in beginsel, vijf namiddagen van
14.00 uur tot 16.30 uur.
Het is de bedoeling dat de kandidaten deelnemen aan alle bijeenkomsten, mede ten
gunste van het groepsproces.
Omdat het een cursus betreft die gericht is op de praktijk, zal naast de noodzakelijke
kennisoverdracht ruim aandacht worden besteed aan het oefenen d.m.v. ‘rollenspel’.
De cursus wordt begeleid door pastor drs. A. Franssen.
Aan de cursus zijn slechts kosten voor koffie/thee (€ 1,00 per kop) verbonden (als de
cursus wordt gegeven in de parochiezaal van de St. Petrusparochie te Gulpen).
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De volgende cursus kan, bij voldoende belangstelling, gepland worden in de
eerste helft van 2016.
4. Gespreksgroepen voor trouwparen.
Het betreft drie gespreksavonden, samen met andere stellen, van 20.00 uur tot 22.00
uur.
Veel zal afhangen van de inbreng van de deelnemers. Die bepalen uiteidelijk de
onderwerpen die ter tafel komen. De begeleiders hebben ongeveer de volgende
thema’s voor ogen:
- waarom voor de kerk?
- de rol van man en vrouw;
- kinderen krijgen;
- liefde en trouw;
- wat betekenen geloof, kerk en samenleving voor jullie?
De gespreksavonden worden begeleid door Tiny en Bert Drenth en pastoor Ton
Reijnen.
De kosten bedragen € 30,00 per paar voor alle drie de avonden, incl. koffie/thee.
De volgende bijeenkomsten kunnen, bij voldoende belangstelling, worden
gepland in de eerste helft van 2016.
5. Opleiding “Opnieuw beginnen”.
Het doel van de bijeenkomsten is deelnemers te helpen tot een persoonlijke relatie
met de levende God van Jezus Christus te komen.
Stap voor stap worden deelnemers geholpen te ervaren hoe bevrijdend het geloof in
hun dagelijks leven kan zijn.
Er worden concrete thema’s behandeld:
- Godsbeelden, mensen kunnen door bepaalde godsbeelden vastlopen in hun
geloof.
- Geloven, de huidige crisis inzake Kerk en geloof biedt een kans op een nieuw
begin.
- Jezus ontmoeten, de ontmoeting met de levende God kan iets nieuws teweeg
brengen.
- Verzoening bevrijdt, het verhaal van de voetwassing vormt de leidraad bij deze
bijeenkomst.
- Leven krijgt toekomst, nieuwe godservaringen leiden tot een rijker leven.
- Gods Geest brengt een nieuw begin te weeg.
Tijdens iedere bijeenkomst zijn gespreksronden opgenomen, waarbij gedachten en
ervaringen met elkaar worden uitgewisseld. Dat is een belangrijk aspect van deze
geloofsvorming.
De begeleiding is in handen van Chris Vermazen en/of diaken F. Bessems.
Aan de cursus zijn slechts kosten voor koffie/thee (€ 1,00 per kop) verbonden (als de
cursus wordt gegeven in de parochiezaal van de St. Petrusparochie te Gulpen).
De cursus wordt bij voldoende belangstelling ingepland.
6. Logopedievorming voor Lectoren.
De opleiding omvat twee bijeenkomsten.
Aan de cursus zijn slechts kosten voor koffie/thee (€ 1,00 per kop) verbonden (als de
cursus wordt gegeven in de parochiezaal van de St. Petrusparochie te Gulpen).
7. Gespreksgroep rond het christelijk gezinsboek “Al de dagen van ons leven”.
Dit boek is een welkome raadgever in verschillende situaties:
- Hoe kunnen we ons huwelijk zinvol beleven?
- Hoe kunnen we onze kinderen waarden bijbrengen?
- Hoe bereiden wij doop, eerste communie en vormsel voor?
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Hoe beleven we de feestdagen in onze familie? (bv. verjaardagen, advent, Kerstmis,
veertigdagentijd en Pasen e.a.)
Wat kunnen we doen als iemand gestorven is?
Wat betekent het christelijke geloof voor ons concrete leven?
Wat geloven mensen in andere religies?
Lijden en ziek zijn; ouder worden
Enzovoort…enz.
Het is de bedoeling om in (een) groep(en) van maximaal 12 personen een keuze te
maken uit de onderwerpen die dit boek bespreekt. We lezen de betreffende
hoofdstukjes thuis en wisselen daar samen over van gedachten.
De bijeenkomsten kunnen, bij voldoende belangstelling, gepland worden in de
eerste helft van 2016.
Plaats: Parochiezaal St. Petrusparochie, Kapl. Pendersplein 10 te Gulpen.
De groep wordt begeleid door: pastoor Reijnen.

8. Inleiding in de heilige Schrift.
Voor beginnende lectoren op basis van de Bijbelgids van M. Keene.
De cursus kan, bij voldoende belangstelling, gepland worden in de eerste helft
van 2016, en wordt gegeven door Pastoor Reijnen.
9. Bijbel delen met elkaar.
Teksten samen lezen en inzichten/ervaringen delen met elkaar.
Cursusleiding Pater J. Van Passen.
Aantal avonden onderling overeen te komen.
10. Geloofsgesprekken rond Spiritualiteit.
Telkens op de 2e donderdag van de maand is er gelegenheid tot geloofsgesprek in de
pastorie in Vijlen, Vijlenberg 133.
De geloofsgesprekken van dit seizoen hebben als uitgangspunt en thema de
‘spiritualiteit’. Tegenwoordig worden met dit begrip veel dingen in verband gebracht.
Altijd echter gaat het zoeken naar zin, om een levenswijze die zich door hogere
doelen laat leiden. Christelijke spiritualiteit heeft wezenlijk te maken met Jezus
Christus en het leven vanuit het geloof in Hem. Wij willen in de gesprekken
verschillende vormen van christelijke spiritualiteit bekijken en ons telkens afvragen,
wat dit voor ons geloofsleven kan betekenen. De gesprekken beginnen telkens om
19.45 uur (na de avondmis van 19.00 uur) en gaan tot ca. 21.15 uur.
Nadere informatie: Pastoor Hegge, tel. 3061500 – e-mail past.hegge@ziggo.nl
11.

“Christendom en Islam” door pastoor Storcken ?
In drie avonden wordt gesproken over Christendom en Islam.
Bij voldoende belangstelling zullen de avonden worden ingepland.

N.B.1: Voor alle opleidingen en cursussen geldt: afhankelijk van het aantal deelnemers en
waar ze vandaan komen zijn de volgende locaties mogelijk:
De pastorie te Eys, de parochiezaal van Gulpen, het Redemptoristenklooster van
Wittem, een zaal elders in ons dekenaat.
N.B.2: Voor alle opleidingen en cursussen kunt u zich aanmelden bij:
Th. Dahlmans, Eyserbosweg 3A, 6287 NA Eys.
Tel. 043-4511569 of 06-29089663, e-mail: menth.dahlmans@gmail.com
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