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Aan:

Zelhem, augustus 2018 spt 2018
Aan: alle ouders / verzorgers van jongeren van 11 jaar en ouder.
betreft: uitnodiging voor de catechisatie.

Beste mensen,
U heeft één of meer kinderen tussen de 11 en 19 jaar in huis. Elk kind ontving een eigen kleurrijke
catechese-uitnodiging. Via deze folder willen u als ouders/verzorgers informeren.

Allereerst even een praktisch dingetje: Er is het afgelopen veel veranderd in de organisatie van onze
gemeente, in OntMoeten heeft u daarover kunnen lezen. Eén van de dingen die veranderd zijn is dat we
de catechesebonnen niet meer komen ophalen. Voortaan zijn de catechesebonnen gefrankeerd. We
vragen u om de ingevulde bonnen uiterlijk 31 augustus as. op de post te doen.
We hopen natuurlijk op veel aanmeldingen, en in ieder geval dat we alle bonnen terugkrijgen.
Wij investeren veel tijd en energie in de catechese omdat we het belangrijk vinden dat jongeren een eigen
weg vinden in het bestaan. Wij hebben ervaren dat het geloof een goed hulpmiddel is om je te oriënteren
in alles wat er op een mens afkomt. Wij vinden het ook betekenisvol dat jongeren ook over geloof en
zingeving in gesprek gaan met elkaar en met (jong-) volwassenen. Daarom bieden we een gevarieerd
catecheseprogramma met basiscatechese, jongerencatechese,en de 16+catechesekring. Tussen
Pasen en Pinksteren is er ook nog een belijdenismodule voor mensen van alle leeftijden die er serieus
over na denken om belijdenis te doen. In deze folder kunt u meer lezen over de basiscatechese,
jongerencatechese en 16+catechese die in september starten.
Als u vragen hebt over het catecheseaanbod of over het meedoen aan de catechese van uw kind(eren),
kunt u altijd terecht bij één van de leden van de werkgroep catechese.
We hopen uw kind(eren) straks in september op de catechese te ontmoeten. Kinderen/jongeren uit onze
administratie nodigen we heel gericht uit, natuurlijk zijn andere kinderen/jongeren ook meer dan welkom.
We verwelkomen ze graag. Iedereen kan gewoon meedoen.
**

Wij sturen onze catechese-uitnodigingen op grond van de geboortedatum. We weten dat niet iedereen zich
op dezelfde manier ontwikkelt. Als de uitnodiging niet bij uw kind aansluit zoeken we graag samen met u naar
een goede oplossing. We stellen het op prijs als u daarvoor contact met ons zoekt.

catechese commissie
voorzitter: Ria Starink – Waarlo, J.v. Ruijsdaelstraat 22, 7021 DG Zelhem, T 625554
secretaris: Fennie de Gelder-Hembrecht, J. v. Ruijsdaelstraat 9, 7021 DE Zelhem, T 622018
ds. Job Stein, Doetinchemseweg 20, 7021 BS Zelhem, T 623203 E ajstein@lambertikerk.nl
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Uitnodiging voor de basiscatechese:
Voor jongens en meisjes die na de zomervakantie 'groep 8-er' of brugklasser zijn is er
basiscatechese.
Dit zijn twee blokken van zes bijeenkomsten van 19.00 - 20.00 uur. De baisiscatechese is dit
jaar op dinsdagavond.
We komen in één groep samen in het Leerhuys, maar gaan aan de slag in allerlei
werkvormen. Nu eens in kleine groepjes, dan weer gezamenlijk en soms ook individueel.
Deze groep staat onder leiding van ds. Job Stein en drie co-catecheten (vrijwilligers). Het
eerste blok start op ma 17 september en eindigt ma. 29 oktober 2018 Het tweede blok loopt
van
ma. 11 februari tot en met ma 1 april. Maandag 8 april is de afsluitende
catechesemaaltijd met de catechisanten van alle leeftijdsgroepen samen.
In de basiscatechese dagen wij jongeren uit om met
hun hoofd, hart en handen de wereld van kerk en
geloof en van zichzelf te verkennen. Aan de hand van
afwisselende werkvormen gaan we per seizoen aan de
slag met twee van volgende blokthema's:
- Bijbelverhalen
- het Onze Vader;
- de Tien Geboden;
- De feesten van de kerk.
- Helpende handen (diaconaat)
- Er zit muziek in de kerk.
- Geloof in beeld

De basiscatechese in het kort:
voor wie?
wat ?
wanneer ?
waar ?
contactpersonen:

voor alle 'groep 8-ers' en brugklassers
verkenning van kerk en geloof
op maandagavond van 19.00 - 20.00 van 17 spt tot en met 29 okt
2018 en van 11 feb. tot en met de catechesemaaltijd op ma. 8 apr.
2019
in en rond het Leerhuys (en de Lambertikerk)
Jannie de Vries, tel 06-13.61.36.40
ds. Job Stein, tel. 623203 email: ajstein@lambertikerk.nl

geel = verbeterde tekst van maandag 5 spt 2018
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Uitnodiging voor de jongerencatechese:

De jongerencatechese is bedoeld voor
jongeren in het tweede, derde en vierde
jaar van de middelbare school. Dichtbij
de praktijk praten wij verder met deze
jongeren over hun eigen plaats in de
wereld in het algemeen en in de wereld
van geloof en kerk in het bijzonder. In
deze

catechesevorm

wisselen

wij

gesprekken in de huiskamer af met
excursies in kerk en samenleving. De
jongerencatechese is eens per twee
weken op maandagavond. In het totaal zijn er 12 bijeenkomsten.
Op de huiskameravonden zijn de jongeren bij elkaar in de vaste kleine groepen bij een vast
gastgezin; de jongeren van alle huiskamergroepen gaan gezamenlijk op excursie.
De excursiedoelen liggen in onze eigen omgeving en hebben te maken met:
* de kerkelijke gemeente: het kerkgebouw en de toren, kerkenraadsleden;
* de samenleving: de Zonnekamp, het Slingelandziekenhuis, het uitvaartcentrum Dennenlust
& de begraafplaats;
* de oecumene: bezichtiging van kerken in Keijenborg & Doetinchem, een bezoek aan de
moskee.
Deze jongerencatechese-groep wordt ook betrokken bij de zondagse kerkdienst, o.a. door
het voorbereiden van een jeugd4moment.
De jongerencatechese in het kort:
voor wie?
wat ?

wanneer ?

waar ?

contactpersonen:

voor alle jongeren die voor het 2e,3e & 4e jaar voortgezet onderwijs
volgen
praten over geloof en samenleving en dit toetsen aan de praktijk;
1 keer in de 14 dagen op maandagavond van 19.30 - 20.30 van 17 spt.
2018 tot en met 25 mrt. 2019 (plus de catechesemaaltijd op ma. 8 apr.
2019)
op een vast gastadres en op excursie in onze omgeving
ds. Menno Leistra, tel. 06 47080523 email: mhleistra@lambertikerk.nl
Hidde & Wilma Visser-Beeftink, tel. 642064,
Marion Woolschot – Liebrand, tel. 327556.
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Uitnodiging voor de 16plus-catechesekring:

Deze catechesevorm is bedoeld voor
jongeren die de puberteit wel zo'n
beetje door zijn. Onder leiding van één
van de predikanten (en evt. een cocatecheet) komen de jongeren van
deze leeftijd in één of meer groepen bij
elkaar in het Leerhuys. In de 16+
catechesekring

draait

het

om

het

ontwikkelen van een eigen mening in
geloofs- en levensvragen. Dat gebeurt
door het bespreken van informatie en
door het inbrengen van hun eigen
ervaring.
ook

Deze catechesekring wordt

betrokken

bij

de

zondagse

kerkdienst,
Na één of twee jaar 16+catechesekring kunnen jongeren die hun doop willen beamen/ belijdenis willen
doen meedoen met de belijdenismodule die aansluit op de 16+catechesekring
De
Lambertikerkgemeente biedt elk jaar tussen Pasen en Pinksteren zo'n belijdenismodule aan. Deelnemers
zijn zowel jongeren uit de catechese als anderen(ouderen) die overwegen belijdenis te doen.
De 16+catechese in het kort:
voor wie?
wat ?

wanneer ?

waar ?
contactpersonen:

voor alle jongeren die dit schooljaar 17,18,19 of 20 worden
nadere introductie in de wereld van de Bijbel, het geloof en de kerk en
tegelijk werken aan een eigen mening in geloofs- en levensvragen
Een 15tal bijeenkomsten op in samenspraak te bepalen avonden. Op
de agendabijeenkomst op woensdag 19 september van 19.30 – 20.30
uur spreken we met belangstellenden af wanneer de groep(en)
samenkomen. (Die avond is willekeurig gekozen. De bijeenkomsten van
de 16+cat.kring kunnen op wisselende avonden of op een andere vaste
avond uitkomen.)
het Leerhuys, Markt 2a
ds. Job Stein, tel. 623203 email ajstein@lambertikerk.nl

