
Vormingskalender 
bisdom Antwerpen
Leerling van Jezus, geroepen tot levenslang leren

Bijlage bij Relevant nr. 05 - septem
ber-oktober 2018



Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen 
www.higwa.be

theologie pastoraal

onderwijs

basisjaar

2e en 3e jaars (2018-2019, B-jaar)

theologie pastoraal

onderwijs

Kerkgeschiedenis I 
Inleiding Bijbel OT
Inleiding Bijbel NT 
Moraaltheologie 
Fundamentele theologie 
Liturgie en Sacramenten I
Wereldgodsdiensten 
Spiritualiteit en Gebed

Geloofsschool
9 woensdagavonden 
                               i.s.m. 

Pastoraal handelen 
4e en 5e jaars  
opleiding tot pastoraal werker en diaken

Kerkgeschiedenis II 
Exegese Bijbel OT 
Exegese Bijbel NT 
Ethiek, partnerrelaties en 
seksualiteit
Liturgie en Sacramenten II
Spiritualiteit
Kerkleer

Verkondiging en catechese 
7 zaterdagvoormiddagen 
en 1 dag

didactiek onderwijs 
8 zaterdagen 

didactiek onderwijs 
8 zaterdagen 

na drie jaar en geslaagde examens:  
certificaat HIGW  
en voor onderwijsafdeling
“onderwijsbekwaamheid voor het vak R.K. Godsdienst”

vakken theologie zijn 

modulair te volgen!
Geloofsschool is 

open voor iedereen!

Pastorale unit is 

open voor iedereen!



09/01

23/01

06/02

09/01

23/01

06/02

Geloofsschool 
9 woensdagavonden om tot geloofsgesprekken te komen  
      Samenwerking

VeRBond 
thema 2018-2019  

in drie clusters

Bijbel  
God spreekt de mens aan

Theologie  
De mens spreekt over God

Gebed en liturgie  
God en mens spreken met elkaar

10/10

24/10

07/11

Het verbond in het Oude 
Testament  
inleider: Myriam Smits

De diepst mogelijke verbonden-
heid: Jezus en de Vader  
inleider: David Godecharle

Het verbond in de Klaag-
liederen 
inleider: Valérie Kabergs

Verbond als ontwerp van 
identiteit 
inleider: Ronald Sledsens

Verbond en kerk vormen 
inleider: Kristof Struys

De Drie-eenheid benade-
ren vanuit het verbond 
inleider: Bart Paepen

God roept mensen en doet 
een appèl op kwaliteiten 
inleider: Mgr. Johan Bonny

Woestijnervaring van Jezus 
inleider: Jos Bielen

Verbond in de liturgie 
inleider: Koenraad Janssen

19.30 inleiding in het thema
20.20 pauze
20.30 samenvatting en gespreksvragen
20.45 gespreksgroepjes
21.15 voorzien einde

inschrijven via antwerpen@ccv.be, 
studenten HIGW kunnen gewoon 

inschrijven via het HIGW.



septem
ber

de heilige Augustinus
10.00-15.00 / Abdij van Postel 
We starten om 10u met een lezing over de heilige Augustinus door Dr. Shari Boodts.  
Na een gezamenlijke maaltijd gaan we onder leiding van onze gids pater Luc Vienne o. praem. 
op weg in de abdij van Postel, een gemeenschap die vanuit de Regel van Augustinus leeft.
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/augustinus-inspireert

Spreken in de liturgie     
cursus welsprekendheid voor kerkmensen i.s.m. SAMWd Lier  
start do 13 september 
Je laat regelmatig jouw stem horen in een liturgische dienst, als voorganger of  
lector. Dan is deze cursus welsprekendheid voor kerkmensen iets voor u.
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/spreken-de-liturgie-lier-2018-19 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/spreken-de-liturgie-malle-2018-19

Boek van de maand 
lezing  
15.30 - 17.00 / Kathedraal Antwerpen
www.dekathedraal.be/nl/boekvandemaand

cursus in Lier
start do 13/09
14.00 - 16.00

cursus in Oostmalle 
start do 13/09 
19.30 - 21.30

Maria in de kunst 
15.00 - 17.00 / Kathedraal Antwerpen
Vicaris Bart Paepen neemt ons mee in de kathedraal en laat ons kennis maken met  
Maria in de kunst. Nadien bent u uitgenodigd voor de vesperdienst. 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/maria-de-kunst

onderdeel van een reeks 
“Boek van de maand” 

zie 07/10

onderdeel van een reeks 
“Stap je mee met Maria?” 

zie 19/10

za 
1

zo 
9

do 
13

vr 
14

za 
8

Vakken Kerkgeschiedenis I en II 
start za 8 september / 9.00 - 13.00 / TPC
els Agten, dries Bosschaert, www.higwa.be



Geloof zonder wonderen?  
de zoektocht van het Johannesevangelie 
19.30 - 22.00 / HIVSeT, Grote aula, Herentalsstraat 70, Turnhout
Dhr. David Godecharle geeft een lezing over het Johannesevangelie. 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/geloof-zonder-wonderen 
www.vormingscentrum.tactics.be/opleiding/id/1423

opleiding gebedsleider 
start za 22 september / 10.00 - 13.00 / TPC
Een opleiding voor wie gevraagd wordt vanuit de eigen geloofsgemeenschap om  
voor te gaan in gebedsdiensten met of zonder uitreiking van de communie. 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/opleiding-gebedsleiders-2018-2019

opleiding voorgaan in uitvaartliturgie
start za 22 september / 9.00 - 13.00 / TPC. 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/opleiding-voorgaan-uitvaartliturgie-2018-2019

Verkondiging en catechese
start za 29 september / 9.00 - 13.00 / TPC
Cursus voor ieder die zich wil vormen in verkondiging en catechese. Zeven zaterdagvoor-
middagen en één volledige dag onder begeleiding van geïnspireerde begeleiders en experts.
www.higwa.be

ontmoetingsdag catechumenaat
14.00 - 17.00 / Kathedraal Antwerpen
Ontmoetingsdag voor doop- & vormselkandidaten, alsook recent gedoopte en gevormde volwassenen.
bart.willemen@bisdomantwerpen.be

za 
22

ma 
24

za 
29

Vak Wereldreligie en Vak Gebed en spiritualiteit 
start za 22 september / 9.00 - 13.00 / TPC
Tom Schellekens, nicole Vennekens, www.higwa.be

onderdeel van een reeks 
“Christen-zijn in de 21e eeuw” 

zie 15/10



oktober
Bijbel centraal: het Johannesevangelie  
start ma 1 oktober / 20.00 - 22.15 / ontmoetingscentrum den Bijenkorf, Brecht
Maandelijks onthult Tom Schellekens het Johannesevangelie. 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/bijbel-centraal-het-johannes-evangelie

Jongeren en kerk  
9.30 - 16.30 / Ter dennen, Malle 
Studiedag voor alle beroepspastores van vicariaat Kempen over de relevantie van de kerk voor jongeren. 
vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be

Geloof is geen taboe 
woe 3 en 17 oktober / 20.00 - 22.00 / TPC
Vorming en uitwisseling met jongerenbegeleiders: hoe een geloofsgesprek met jongeren aanknopen? 
www.kerknet.be/ijd/evenement/activiteiten-van-ijd-antwerpen

ma 
1

di 
2

wo 
3

za 
6

Vak Spiritualiteit 
start za 6 oktober / 9.00 - 13.00 / TPC
dirk Boone, www.higwa.be



do 
11

opleiding Mentor in aanvangs- en stagebegeleiding 
do 11 oktober en di 13 november / Abdij van Postel
Deze opleiding combineert theoretische kaders met veel praktische oefeningen rond observeren,  
actief luisteren, feedback geven, reflecteren, motiveren, coachen, evalueren, ... 
In samenwerking met vormingscentrum HIVSET
antwerpen@ccv.be

za 
13

Vak exegese oude Testament 
start za 13 oktober / 9.00 - 13.00 / TPC
Myriam Smits, www.higwa.be

Het Verbond in het oude Testament 
19.30 - 21.15 / TPC
Wat betekent het voor ons vandaag dat God een Verbond aangaat met de mens?  
Inleiding door Myriam Smits gevolgd door uitwisselingsgroepen.
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/het-verbond-het-oude-testament

onderdeel van een reeks 
“Geloofsschool”  

zie 24/10

wo 
10

Boek van de maand 
15.30 - 17.00 / Kathedraal Antwerpen
www.dekathedraal.be/nl/boekvandemaand

onderdeel van een reeks 
“Boek van de maand” 

zie 11/11

zo 
7



oktober

Avond over de 1ste communie  
19.30 - 22.00 / TPC
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/avond-over-de-1ste-communie

do 
18

di 
16
wo 
17
ma 
22

Liturgie begrijpen 
lezing door Christophe Monsieur
di 16 oktober / 20.00 - 22.00 / kerk van Geel-elsum
woe 17 oktober / 14.00 - 16.00 / TPC, Antwerpen
ma 22 oktober / 20.00 - 22.00 / o.-L.-Vrouw onbevlekt, Lier 
Christophe Monsieur o.praem. houdt een lezing over het boek ‘De liturgie begrijpen’ van Paul De Clerck. 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/de-liturgie-begrijpen-geel 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/de-liturgie-begrijpen-antwerpen 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/de-liturgie-begrijpen-lier

onderdeel van een reeks 
“Christen-zijn in de 21e eeuw” 

zie 12/11

Religie, geweld en beeldvorming  
19.30 - 22.00 / HIVSeT
Lezing in het kader van “Christen-zijn in de 21e eeuw” door Dhr. Jonas Slaats (theoloog en 
activist). Hij ontrafelt de verschillende verbanden tussen religie, geweld en beeldvorming. 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/religie-geweld-en-beeldvorming 
www.vormingscentrum.tactics.be/opleiding/id/1424

ma 
15



de diepst mogelijke verbondenheid, Jezus Christus 
19.30 - 21.15 / TPC
Evangelie – leerling zijn. Verrijzenis als diep geloof in het Verbond van God met de mens 
Inleiding door David Godecharle gevolgd door uitwisselingsgroepen.
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/de-diepst-mogelijke-verbondenheid

onderdeel van een reeks 
“Geloofsschool”  

zie 07/11

Introductie Bachcantatediensten   
09.45 - 12.30 / St. norbertuskerk Antwerpen
Bachcantate ‘Wir danken dir, Gott, wir danken dir’ (BWV 29) wordt toegelicht door Dick Würsten. 
Nadien nemen we deel aan de eucharistie waarin de cantate wordt uitgevoerd door ‘The Antwerp 
Baroque Orchestra, Het Groot Akkoord, Flanders Boys Choir’ o.l.v. Emmanuel Van Kerckhoven. 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/introductie-bachcantatediensten-bwv-29

Bezoek aan de Sint-Andrieskerk Antwerpen   
14.30 - 16.30 / St. Andrieskerk Antwerpen
Rondleiding door Rudi Mannaerts, pastoor en kunsthistoricus. 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/bezoek-aan-sint-andrieskerk-antwerpen-najaar

zo 
21

wo 
24

Maria als voorbeeld voor alle gelovigen  
15.00 - 17.00 / o.-L.-Vrouw van Lourdes en St.-Antonius edegem
Lezing over Maria als eerste gelovige. 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/maria-als-voorbeeld-voor-alle-gelovigen

vr 
19

onderdeel van een reeks 
“Stap je mee met Maria?” 

zie 23/11



novem
ber

Het verbond in de Klaagliederen  
19.30 - 21.15 / TPC
Wat zegt het boek Klaagliederen - Spreekt God ons in het lijden aan? 
Inleiding door Valérie Kabergs gevolgd door uitwisselingsgroepen. 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/het-verbond-de-klaagliederen

wo 
7

onderdeel van een reeks 
“Geloofsschool”  

zie 09/01

do 
8

Van Pasen naar Pinksteren 
Hoe de weg gaan met volwassenen?  
20.00 - 22.00 / Bisschopshuis
Eric Bodson stelt materiaal voor om de tijd tussen Pasen en Pinksteren  
met volwassenen inhoudelijk te beleven. 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/van-pasen-naar-pinksteren-hoe-op-weg-gaan-met-volwassenen

za 
10

Vak Inleiding Liturgie en sacramenten 
start za 10 november / 9.00 - 13.00 / TPC
Bart Paepen, www.higwa.be

Autisme, visiewerk en promotie/ledenwerving 
Vormingsdag vanuit IJd Jongerenpastoraal 
14.00 - 17.00 / TPC
www.kerknet.be/ijd/evenement/activiteiten-van-ijd-antwerpen

zo 
11

Proefdag ‘Spreken in de liturgie’ 
14.00 - 17.00 / SAMWd Lier
Proeven van een les welsprekendheid en kennismaken met het spreken vanuit ‘kracht-bruis-bron’. 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/proefdag-spreken-de-liturgie



Boek van de maand 
15.30 - 17.00 / Kathedraal Antwerpen
www.dekathedraal.be/nl/boekvandemaand

onderdeel van een reeks 
“Boek van de maand” 

zie 9/12

ma 
12

God vinden in alle dingen, Ignatiaanse spiritualiteit 
19.30 - 22.00 / HIVSeT
Lezing door Nicolaas Sintobin sj. (internetpastor) 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/god-vinden-alle-dingen 
www. http://vormingscentrum.tactics.be/opleiding/id/1425

onderdeel van een reeks 
“Christen-zijn in de 21e eeuw” 

zie 4/12

di 
13

Spirit van het vormsel 
di 13 november / 20.00 - 22.00 / TPC 
di 20 november / 20.00 - 22.00 / de Bijenkorf, St. Job in ‘t Goor 
do 22 november / 20.00 - 22.00 / Ten donk Zevendonk, Turnhout 

Ontmoeting rond de spirit van de vormselviering voor vormselverantwoordelijken en vormselcatechisten.

www.kerknet.be/ccv-antwerpen/artikel/de-spirit-van-het-vormsel

di 
20
do 
22

za 
17

Vak ethiek 
start za 17 november / 9.00 - 13.00 / TPC
Ilse Cornu, www.higwa.be

onderdeel van een reeks 
“Stap je mee met Maria?”

Maria en de advent  
15.00 - 17.00 / o.-L.-Vrouw van Lourdes en St.-Antonius edegem
Bijeenkomst over de betekenis van Maria in de advent. De evangelielezing tijdens  
de vierde zondag van de advent stellen Maria centraal. 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/maria-en-de-advent

vr 
23



onderdeel van een reeks 
“Christen-zijn in de 21e eeuw” 

decem
ber

Introductie Bachcantatediensten   
09.45 - 12.30 / St. norbertuskerk Antwerpen
Bachcantate ‘Meine Seele erhebt den Herren’ (BWV 10) wordt toegelicht door Dick Würsten. Nadien 
nemen we deel aan de eucharistie waarin de cantate wordt uitgevoerd door ‘The Antwerp Baroque 
Orchestra, Het Groot Akkoord, Flanders Boys Choir’ o.l.v. Emmanuel Van Kerckhoven. 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/introductie-bachcantatediensten-bwv-10

zo 
2

di 
4

euthanasie bij psychisch lijden, waarom niet? 
19.30 - 22.00 / HIVSeT
Lezing door dr. Marc Desmet s.j. en dr. Ilse Decorte 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/euthanasie-bij-psychisch-lijden-waarom-niet 
www.vormingscentrum.tactics.be/opleiding/id/1426

In gesprek over Liturgie begrijpen  
di 4 december / 14.00 - 16.00 / TPC
di 4 december / 20.00 - 22.00 / Parochiecentrum St.Amands, Geel 
wo 12 december / 20.00 - 22.00 / noorderkempen (locatie nog te bevestigen)
In gesprek vanuit het boek en vertaling naar de praktijk toe, met Bart Paepen, Christian Devos en 
ervaren voorgangers. 
antwerpen@ccv.be 

Boek van de maand 
15.30 - 17.00 / Kathedraal Antwerpen
www.dekathedraal.be/nl/boekvandemaand

onderdeel van een reeks 
“Boek van de maand”

zie 13/01

zo 
9



Kerkelijk jaar en liturgische kleuren 
09.00 - 11.00 / TPC
Opbouw van het kerkelijk jaar en de bijpassende liturgische kleuren. Welke bronnen kunnen we gebruiken om een 
gebedsviering voor te bereiden? 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/het-kerkelijke-jaar-en-de-liturgische-kleuren-2018

za 
15

Vak Moraaltheologie 
start za 15 december / 11.00 - 13.00 / TPC
Martha Hoffenkamp, www.higwa.be

www.kerknet.be/organisatie/bisdom-antwerpen

Zalige Kerst! 
vanwege de vormingsdiensten van bisdom Antwerpen



januari
wo 
9

Verbond als ontwerp van identiteit 
19.30 - 21.15 / TPC
Waarin onderscheiden christenen zich van anderen en welke impact heeft dat,  
of zou het moeten hebben, op hun leven? 
Inleiding door Ronald Sledsens gevolgd door uitwisselingsgroepen. 
www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/verbond-als-ontwerp-van-identiteit-van-christenen

onderdeel van een reeks 
“Geloofsschool” 

Verrijzenisgeloof 
09.00 - 11.00 / TPC
Wat houdt het christelijk verrijzenisgeloof in? Hoe kunnen we daar taal en beeld aan geven vandaag?  
Docent: Kristof Struys  
antwerpen@ccv.be 

za 
12

Vak Fundamentele Theologie 
start za 12 januari / 9.00 - 11.00 / TPC
Kristof Struys, www.higwa.be

Boek van de maand 
15.30 - 17.00 / Kathedraal Antwerpen
www.dekathedraal.be/nl/boekvandemaand

onderdeel van een reeks 
“Boek van de maand”

zo 
13



antwerpen@ccv.be 
03 287 35 83

ijdantwerpen@ijd.be 
03 454 11 44

higw@bisdomantwerpen.be 
03 287 35 67

cover: Luc Blomme 
V.U. Olivier Lins, Bisdom Antwerpen, Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen

Relevant, het magazine van het bisdom Antwerpen, voor al wie op de hoogte wil blijven van 
wat er leeft in ons bisdom en op zoek is naar spiritueel voedsel 
www.relevant-bisdomantwerpen.be 



www.bisdomantwerpen.be
+


