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Geloofsinitiatie voor jong en oud

Leergroepen voor het werkjaar 2016-2017
Vijf jaar geleden op haar vergadering van 13 september 2011 besliste de pastorale ploeg
van de pastorale eenheid Emmaus Leergroepen op het getouw te zetten. Met dit
initiatief wilde de ploeg iedereen die daarvoor interesse heeft de kans bieden kennis te
maken met een gelovige gemeenschap en het christelijk geloof te ontdekken. Want
geloven in God is meer dan alleen op zondag eucharistie vieren: het is ook zich laten
begeesteren en bemoedigen door zich te verdiepen in onderwerpen die met geloven te
maken hebben. En het is een engagement om zorg te dragen voor elkaar.
De Leergroepen zijn dus bestemd voor iedereen, jong en oud, gelovig of zin-zoekend,
voor alleenstaanden en voor gezinnen en hun vrienden: samen deelnemen schept
banden tussen alle gezinsleden en alle deelnemers en dat maakt het voor iedereen
boeiend!
We zijn ondertussen aan de zesde jaargang toe. Er werden voor dit werkjaar een aantal
thema’s geselecteerd waarrond in verschillende leeftijdsgroepen gewerkt zal worden in
praatgroepen en in creatieve werkgroepen.
Leergroepen gaan door op zondagvoormiddag: hét moment bij uitstek voor een
boeiende fitnessbeurt voor je spirituele leven. Kostprijs: 45€, een abonnement op Kerk
& Leven inbegrepen.
Een gezonde aanrader!
Paul De Sadeleer, coördinator.

Twee keer acht zondagen waar geloof in zit
De leergroepen verzamelen acht keer per werkjaar. Een volledige cyclus omvat twee
werkjaren. Voor het werkjaar 2016-2017 zijn dit de data en de thema’s.
Op 18 september starten we na de kennismaking met een workshop over Abraham die
in volle vertrouwen God tot zich laat spreken en uit zijn geboorteland vertrekt om naar
de vruchtbare streek van Kanaän te trekken en daar het volk Gods te stichten.
De tweede keer dat we samenkomen is op 16 oktober. Het thema van deze bijeenkomst
is gebaseerd op de figuur van Mozes: hoe hij zich door God laat overtuigen om de leider
te zijn van het Godsvolk om het doorheen de Sinai te leiden naar het beloofde land. We
zullen het dan ook hebben over leefregels om die doortocht door de woestijn in goede
banen te leiden, en ook nadenken over onze eigen leefregels om het samenleven te
bevorderen.
Op 27 november verlaten we het Oud Testament om ons te buigen over een bijzonder
kind waarvan we elk jaar de geboorte gedenken: Jezus in wie God de mensen héél nabij
wil zijn.
In het verhaal over Zacheüs staan we op 18 december stil bij het feit dat een
ontmoeting met Jezus je leven een andere wending geeft. Wie Jezus heeft ontmoet,
verandert van focus: het welzijn van medemensen wordt de belangrijkste doelstelling.
Het is aan de hand van de parabel van de barmhartige Samaritaan dat we leren wie de
medemensen zijn voor wie we aandacht moeten hebben. Op 15 januari proberen we te
omschrijven wie onze naaste is, of is het andersom: wie beschouwt ons als naaste?
Dat het leven niet altijd van een leien dakje verloopt is het gespreksonderwerp van 12
februari. We gebruiken hiervoor het evangelie over de storm op het meer, waar Jezus
rust en bezinning predikt om de paniekerige leerlingen te kalmeren en hen te wijzen op
wat echt belangrijk is.
In het vooruitzicht van Pasen brengt het evangelie van de Emmaüsgangers ons op 19
maart bij de Verrezen Christus en wat hij ons in dit verhaal kan leren over het vieren van
eucharistie.
De laatste bijeenkomst is op 30 april. Het pinksterverhaal roept iedereen op om buiten
zichzelf te treden en zonder angst te getuigen van het geloof in God, in Jezus Christus, in
de Geest en in de scheppende kracht van de gelovige gemeenschap.

Hoe ziet zo’n bijeenkomst van een Leergroep er uit?
We komen samen om 8u30. Na een korte inleiding, gaan we in groepen uit elkaar. Alle
groepen behandelen hetzelfde thema, maar voor kinderen tot 10 jaar is de benadering
uiteraard verschillend dan die voor jongeren tussen 10 en 14, de tieners, de jonge
ouders of de grootouders. Elk van die groepen trekt zich terug in een lokaal om onder
begeleiding het thema uit te werken. Rond 10u komen we terug samen om de ervaring
uit te wisselen. We sluiten af met een gebedsmoment ten laatste om 10.30u.

Waar zullen die Leergroepen plaats hebben?
Er worden Leergroepen georganiseerd op meerdere lokaties. De meeste ervan hebben
plaats in de lokalen van de Hooghe Cauter, Palokestraat 77.

Hoe wordt ik geïnformeerd over de komende Leergroepen?
In Kerk & Leven zal ruim aandacht besteed worden aan de komende Leergroepen. Het
onderwerp en de manier van aanpak zal toegelicht worden, waarop je kan beslissen al
dan niet deel te nemen aan die Leergroep. Al vinden de organisatoren het natuurlijk fijn
als je de hele reeks mee wil volgen! Ook via facebook (Emmaus-nl) en onze nieuwe
website www.Emmaus-NL.be krijg je de informatie over de Leergroepen. Regelmatige
deelnemers worden vooraf ook gecontacteerd via e-mail.

Hoe kan ik weten wat er in de Leergroepen besproken is?
Het materiaal dat uit deze Leergroepen komt, wordt nadien verwerkt: er komt een
verslag in Kerk & Leven (waarop je geabonneerd wordt na het betalen van het
inschrijvingsgeld) en een paar foto’s op Facebook en de website. Ten slotte wordt er in
de gekoppelde eucharistievieringen gewerkt met de ideeën die aan bod kwamen in de
Leergroepen.

Wat gebeurt er met de klassieke catechese voor de eerste
communie, de plechtige communie en het Vormsel?
Alle betrokken gezinnen worden met hun kinderen en hun vrienden uitgenodigd om
gedurende minstens 2 jaar deel te nemen aan deze Leergroepen en deel te nemen aan
eucharistievieringen. Er wordt geen aparte catechese voor de kinderen meer
georganiseerd. Hiermee beoogt de pastorale ploeg een betere integratie van deze
gezinnen met de geloofsgemeenschap van de pastorale eenheid.
Dit is nieuw!
Kinderen die 10 jaar zijn of ouder worden na twee jaar initiatie eerst gedoopt indien dat
nog niet gebeurde en zullen dan in éénzelfde viering gevormd worden en voor het eerst
‘communie vieren’. Voor de meeste kinderen komt het erop neer dat zij aan de
Leergroepen deelnemen vanaf het derde studiejaar om op het einde van het vierde
studiejaar de sacramenten van het vormsel en de eucharistie te ontvangen.
Voorafgaand aan die cyclus van twee jaar worden de gezinnen uitgenodigd op een
aantal eucharistievieringen waarin hun kinderen kunnen meewerken als misdienaar. Wij
richten ons hierbij dus op kinderen van het tweede studiejaar.
Overgangsmaatregel
Omdat sommige kinderen toen ze in het tweede studiejaar zaten hun eerste communie
al deden, volstaat het voor deze gezinnen om dit jaar of volgend jaar één jaar deel te
nemen aan de Leergroepen. Hun kinderen worden op het einde van dit of volgend
werkjaar (14 mei 2017) gevormd.

Samen eucharistie vieren
Wij nodigen de jonge gezinnen uit deel te nemen aan de eucharistievieringen in de
Verrijzeniskerk, telkens op zondag om 10u en in het bijzonder aan de vieringen van
 2 oktober (startviering)
 1 november (Allerheiligen)
 4 december (adventsviering in de aanloop naar Kerstmis)
 8 januari (met nieuwjaarsreceptie)
 19 februari (in de ‘Kapel van de ontluiking’, De la Salle-centrum, H. Placestraat te GrootBijgaarden, vlakbij het station van Dilbeek).





16 april (Pasen)
14 mei (Vormselviering voor kinderen die hun eerste communie eerder al vierden)
25 juni (Palokefeest als afsluiter van het werkjaar)

En wat daarna?
Na de toediening van de sacramenten kan uw kind toetreden tot de jongerenwerking
van onze pastorale eenheid in samenwerking met IJD, de jongerenwerking van het
Vicariaat Brussel.

Kostprijs
De kostprijs bedraagt per werkjaar 45€ per gezin, ongeacht het aantal Leergroepen
waaraan je deelneemt. In deze prijs is een abonnement op Kerk & Leven inbegrepen.
Het bedrag is te storten op rekening BE17 0013 2521 6121.

Inschrijven
Inschrijven voor de Leergroepen maakt het voor de organisatoren en de sprekers
mogelijk één en ander goed voor te bereiden. Maak hiervoor gebruik van bijgaand
formulier.

Nog vragen?
Contacteer Paul De Sadeleer, 0477 475 773, paul.de.sadeleer@telenet.be

