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start Algemene Geloofscursus module I ‘Geloofsbelijdenis’ in provincie Zeeland
Breda, 26 september 2017
Geachte lezer,
Het Sint Franciscuscentrum, centrum voor geloofsverdieping en vorming van Bisdom Breda,
organiseert de tweede ronde van de Algemene Geloofscursus*. Zie voor informatie over de
Algemene Geloofscursus onderaan deze brief en onze website
https://sintfranciscuscentrum.nl/
De eerste module van deze algemene geloofscursus ‘Geloofsbelijdenis' start op 12 oktober
2017. Deze module is een gemakkelijk, toegankelijke manier om tot de kern te komen van
wat wij iedere zondag vieren.
Voor wie
Vooral voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, willen
wij deze cursus aanbevelen.
Door wie
De module ‘Geloofsbelijdenis’ wordt gegeven door bisschop Liesen en pastoor Lars Peetam.
Wanneer, tijd en plaats
De bijeenkomsten module ‘Geloofsbelijdenis’ vinden plaats op 12 oktober, 26 oktober en 9
november, 23 november en 7 december van 19.30u-21.30u in Terneuzen, provincie Zeeland.
De cursus kan bij voldoende belangstelling van start gaan.
Inhoud
Behandeld zal worden tijdens deze module ‘Geloofsbelijdenis’
 Wat is geloven en de geloofsbelijdenis
 God de Vader, Schepper van hemel en aarde
 God de Zoon, Jezus de Christus
 God de Heilige Geest
 De Kerk
Kosten
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.
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Aanmelden
U kunt zich inschrijven voor de module ‘Geloofsbelijdenis’ door het invullen van het
aanmeldformulier op onze website (bij voorkeur) via
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/geloofscursus-module-i-geloofsbelijdenis of via
opgave@sintfranciscuscentrum.nl
Met vriendelijke groet,
Ben Hartmann
directeur Sint Franciscuscentrum

* Achtergrond Algemene Geloofscursus
De Algemene Geloofscursus bestaat uit een reeks van 6 modules die in een periode van 2
jaren wordt aangeboden. De modules Geloofsbelijdenis, Inleiding Gebed, Liturgie en
Sacramenten, Bijbel, Kerkgeschiedenis en Sociale Leer van de Kerk bestaan elk uit 5 avonden
en worden door verschillende docenten gegeven. Deelname aan de modules als één geheel
is mogelijk, maar deze zijn ook los van elkaar te volgen.
Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar
geloofsverdieping en –verinnerlijking.
Daarnaast is het een mogelijkheid u na deze twee basisjaren voor te bereiden op een te
volgen derde jaar de opleiding tot pastoraal assistent. Dit gebeurt altijd in overleg en op
voordracht van de pastoor. De nadruk ligt op gelovig omgaan met elkaar en er is ruimte voor
stage. Wie de twee basisjaren en het derde jaar heeft doorlopen kan van de bisschop
bevestiging ontvangen om in de parochie van herkomst met zekere verantwoordelijkheid
onbezoldigd taken uit te voeren ter assistentie van het pastorale team.
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