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Studiegids 2019
‘In deze studiegids leest u over de kadervorming
die het bisdom Groningen-Leeuwarden vanaf
januari 2019 aanbiedt. Door kennisoverdracht en
ontmoeting - persoonlijk en digitaal - laten we
zien wat het betekent om te leren van ‘meer dan
boeken’’. Er is gekozen voor de naam Bonifatius,
patroonheilige van ons bisdom, die het geloof in
Jezus Christus naar onze streken heeft gebracht.
We willen dat geloof bewaren voor, beleven met
en doorgeven aan alle generaties in ons bisdom.’
Mgr. Ron van den Hout, bisschop Groningen-Leeuwarden

Het doel van de Bonifatius Academie is tweeledig: het inspireren en
vormen van gelovigen en het waarderen en motiveren van vrijwilligers. We
geloven als kerk in onze mensen en willen in hen investeren. Vorming van
parochianen is van wezenlijk belang voor het bisdom en
geloofsgemeenschappen.
Cursussen van de Bonifatius Academie zijn modulair opgezet. U kunt naar
keuze één of meer modules van vijf lessen volgen. Alle geïnteresseerden
zijn vanzelfsprekend hartelijk welkom! Ben je als vrijwilliger actief in de
parochie dan is de Academie juist ook bedoeld voor jou. Natuurlijk kunnen
parochies een cursus aanbieden aan hun vrijwilligers.
Elke gevolgde module levert, na het voltooien van de eindopdracht, een
certificaat op. Een cursist die een officieel ‘Testimonium van de Bonifatius
Academie’ wil verkrijgen moet een samenhangend aantal modules volgen.
Spreekt dit aan? Neem dan contact op met de studiesecretaris.
De modules zijn er op gericht dat je als cursist niet alleen op het niveau
van het verstand maar als ‘gehele mens’ leert. We hopen dat integrerend
leren deelnemers het gevoel geeft dat ze ‘er meer mens van worden’ en
dat ze groeien in geloof, naast groei in competenties behorend bij hun
taken in de kerk.
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HOE WORDEN DE LESSEN AANGEBODEN?
Plaats, avondbijeenkomsten en lesdagen
De cursusbijeenkomsten vinden plaats in de avond en tijdens zgn.
lesdagen (zie schema voorjaar 2019). In de tussenliggende tijd werk je
steeds aan een thuisopdracht. Het lesmateriaal wordt voor je besteld en
uitgereikt of vooraf toegezonden.
Tijdens de lesdagen komen we met zoveel mogelijk mensen centraal
samen om elkaar te leren kennen. Bij voldoende cursisten vinden
lesavonden in de regio plaats. Zijn er ‘net genoeg’ aanmeldingen dan doen
we die lessen ook centraal. Bij kleine aantallen maken we het aanbod in de
komende jaren schriftelijk en digitaal beschikbaar (e-learning). De
gezamenlijke lesdagen geven u ook de mogelijkheid om kennis te maken
met de inhoud van de andere modules.
Aanbod voorjaarssemester 2019
Punten voor het Testimonium
B1. Bijbel
3
B2. Geloofsbelijdenis
3
D1. Diaconie en spiritualiteit
2
L1. Liturgie: Ons brood gedoopt in licht .
2*
O1. Gemeenschapsopbouw:
over de kansen in uw parochie
2
.

* Deze cursus loopt al en volgt het kerkelijk jaar. Aanmeldingen voor 2019 niet
meer mogelijk.

Data van de lesdagen en -avonden
LES een* LES twee
LES drie
LES vier
Afsluiting*
B1. Za 2 febr Di 12 febr
Do 28 febr
Wo 20 mrt
Za 6 apr
B2. Za 2 febr Wo 13 febr
Di 26 febr
Ma 18 mrt
Za 6 apr
D1. Za 2 febr Wk 6-7**
Wo 27 febr
Di 19 mrt
Za 6 apr
O1. Za 2 febr Ma 4 febr
Di 5 mrt
Wo 20 mrt
Za 6 apr
* Les 1 en de afsluiting vinden plaats tijdens een lesdag in het bisdomhuis
te Groningen.
** Datum nog niet bekend.
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PROGRAMMA LESDAGEN VOORJAAR 2019*
Lesdag 2 februari
Plaats: Bisdomhuis, Groningen
9.45 Inloop, koffie en thee, kennismaking
10.00 Welkom en opening met gebed
10.10 Lezing: De basis van ons werk in de kerk
10.40 Mini-pauze: Koffie en vertrek naar de cursusruimten
10.45 B2. Geloofsbelijdenis
D1. Diaconie en spiritualiteit
12.35 Lunchpauze
13.00 O1. Gemeenschapsopbouw: over de kansen in uw parochie
B1. Bijbel
14.50 Korte pauze
15.00 Tijd van gebed
15.15 Einde
Lesdag 6 april
Plaats: Bisdomhuis, Groningen
9.45 Inloop, koffie en thee, ontmoeting
10.00 Welkom en opening met gebed
10.10 Lezing door bisschop R. van den Hout:
‘Werken met een missie in de kerk anno nu’
10.40 Mini-pauze: Koffie en vertrek naar de cursusruimten
10.45 B2. Geloofsbelijdenis
D1. Diaconie en spiritualiteit
12.35 Lunchpauze
13.00 O1. Gemeenschapsopbouw: over de kansen in uw parochie
B1. Bijbel
14.50 Korte pauze
15.00 Tijd van gebed
15.15 Uitreiking van de certificaten
15.40 Einde
* Planning onder voorbehoud.
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SCHEMATISCH OVERZICHT MODULAIR CURSUSAANBOD

Bonifatius Academie
Kadervorming en scholing voor (parochie-)vrijwilligers in het bisdom
Groningen-Leeuwarden

Voortgezette vorming

BASIS

Introductie (lezing)
Bijbel
B2. Geloofsbelijdenis
B1.

B5.

JezusChristus

B3.

Sacramenten
B4.

Kerk

Catechese

Diaconie

Liturgie

Opbouw

C1. NT-Brieven
van Paulus

D1. Diaconie en
spiritualiteit

L1. Ons brood
gedoopt in licht.

O1. Gemeenschapsopbouw:
over de kansen in
uw parochie

C2. OT-Genesis

D2. Diaconale
Leerweg 1

L2. Vervolgcursus Liturgie

O2. Parochie bestuur 1

C3. Kerkgeschiedenis

D3. Diaconale
Leerweg 2

L3. Vervolgcursus Liturgie

O3. Parochie bestuur 2

C4. Tiener- en
Jongerenwerk

D4.

L4.

O4. Parochie financiën

De modules uit het basisprogramma en de modules uit de voortgezette
vorming waar veel vraag naar is, worden in een ‘cyclus’ van drie jaren
herhaald. De komende jaren worden meer cursussen ontwikkeld.
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INHOUD CURSUSSEN VOORJAARSSEMESTER 2019
B1. Basiscursus Bijbel. In de eerste vier bijeenkomsten en de

thuisopdrachten leren we de Bijbel kennen. Het meest-verkochte boek
aller tijden gaat over gewone en ongewone dingen. Waar kun je vinden
wat je zoekt? Wanneer raken Bijbelteksten ons? De Bijbel wordt het
Woord van God genoemd, ‘Heilige Schrift’. Hoe werkt dat eigenlijk? Wat
betekenen de liederen, de wonderverhalen en wat moet je met verhalen
over geweld? In het Oude en Nieuwe Testament leren we God kennen en
hoe hij met mensen wil leven.
Thuis lezen we het boek: ‘Geloof onder woorden’ en we gebruiken diverse
websites. De cursisten maken een interessante eindopdracht die we in de
vijfde bijeenkomst samen bespreken.
Docent: Drs. Piet Timmermans, dienstverlener Catechese. Kosten: €20 plus
€20 voor het boek ‘Geloof onder woorden’ dat bij alle basismodules
gebruikt wordt.

B2. Basiscursus Geloofsbelijdenis. We maken kennis met de

basisbegrippen van de geloofsbelijdenis, de kern van het geloof van de
kerk. We leren over het ontstaan van onze geloofsbelijdenis in de eerste
christengemeenschappen. Hoe het geloof woorden kreeg en werd
vastgesteld tijdens oude concilies. Hoe gaat de kerk er nu mee om, de
catechismus van de katholieke kerk bijvoorbeeld? Wat doet het met ons,
wat geloven we er zelf van? Hoe brengen we de woorden van toen in de
taal van nu bij diverse doelgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen).
Welk materiaal is hierbij bruikbaar? We lezen ook uit ‘Geloof onder
woorden’.
Docent: Drs. Germa Kamsma-Kunst, pastoraal werkster. Kosten: €20 plus
€20 voor het boek ‘Geloof onder woorden’ dat bij alle basismodules
gebruikt wordt.

D1. Diaconie en spiritualiteit. Wat brengt gelovige mensen er toe om
anderen te helpen? Of: Waarom voelt het zo verrijkend om medemensen
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van dienst te zijn? Veel mensen binnen de parochie en in een parochiële
caritas instelling (PCI) zetten zich in om anderen te helpen. Vanuit
verschillende bronnen kijken we naar wat de mensen motiveert. Bronnen
van vroeger en bronnen van nu. Op het einde van de rit willen we eens op
een rij zetten wat ons zelf motiveert. Hoe kunnen we onze eigen motivatie
versterken en delen met anderen?
Een van de docenten: Drs. Agaath Erich, dienstverlener Diaconie en
pastoraal werkster. Kosten: €20.

O1. Gemeenschapsopbouw: over de kansen in uw parochie.

In de eerste vier bijeenkomsten verkennen we wat een parochie is. We
zetten voor onze eigen parochie een stip op de horizon: Zo zou het
kunnen! Zorgvuldig kijken we naar wat er al is. Waar ligt de kracht van de
vier belangrijke deelgebieden van onze parochie? Zijn er valkuilen of
slechte gewoontes? Het evangelie van Jezus van Nazareth is een
prikkelende kracht die ons uitdaagt om een nieuwe weg te zoeken in een
nieuwe tijd. Die weg willen we verkennen en zien hoe we hem kunnen
verbeteren. Van A naar Beter zogezegd. Dat vraagt om vernieuwing, maar
veranderen gaat niet vanzelf. Het boekje van Herman Achterhoek ‘De tijd
kantelt, voor wie erin gelooft’ gebruiken we om onze ogen te openen voor
de kansen die er voor onze parochie zijn.
Docent: Johan Klaassen l.i.c., dienstverlener Opbouwwerk. Kosten: €20
inclusief het boek van Herman Achterhoek.

WIE ZIJN DEELNEMER EN WAT LEVERT DE ACADEMIE OP?
Actief en inspirerend
De Academie is vooral bedoeld voor de mensen die actief zijn in de
parochies. Dat is te merken aan het aanbod en de opdrachten die zijn
gericht op het ‘doorgeven’ en ‘in praktijk toepassen’ van wat je leert.
Maar als andere geïnteresseerden zich aansluiten zijn we daar even blij
mee! Persoonlijke verdieping is niet voorbehouden aan de leden van
besturen, commissies of werkgroepen.
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Testimonium Bonifatius Academie.
Voor het Testimonium zijn minimaal 21 studiepunten vereist en een
positief eindgesprek met een examencommissie. Kandidaten voor het
Testimonium hebben hierover in een vroeg stadium overleg met Piet
Timmermans, de dienstverlener Catechese van het bisdom, die als
studiesecretaris optreedt. De basismodules leveren voor het Testimonium
3 punten op, de vervolgmodules steeds 2 punten.
Cursisten die een Testimonium willen behalen kunnen afhankelijk van hun
voorkeur een eigen pakket met modules samenstellen. Afhankelijk
daarvan wordt op het Testimonium een ‘specialisatie’ vermeldt. Modules
uit de Basisvorming gecombineerd met hoofdzakelijk modules Liturgie
levert dan de vermelding ‘Liturgie’ op. Er zijn naast ‘Algemeen’ vier
officiële vermeldingen: Catechese, Diaconie, Liturgie en Opbouw.
Kosten
In principe worden de kosten voor lesmaterialen in rekening gebracht. Als
vuistregel hanteren we een bedrag tussen de €20 en €40 per module. In de
basisvorming maken we gebruik van het boek ‘Geloof onder woorden’,
katholiek basisboek voor volwassenen, dat bij alle cursussen van de
basisvorming gebruikt wordt. Mochten de kosten de reden zijn waarom je
niet deel kunt nemen, neem dan contact op met de studiesecretaris.
VERTROUWEN
De Bonifatius Academie wil werken in een klimaat van vertrouwen en
gepaste sociale veiligheid. Op de activiteiten van de Academie is, met
betrekking tot gevallen van grensoverschrijdend gedrag, de Gedragscode
Pastoraat van toepassing. Bij onduidelijkheden of conflicten kunnen
cursisten altijd contact opnemen met studiesecretaris Piet Timmermans:
p.timmermans@bisdomgl.nl 06-24863901. Of als dat ontoereikend is met
vicaris Arjen Bultsma die verantwoordelijk is voor de Bonifatius Academie.
ORGANISATIE
Bisdomhuis:
Aanmeldingen via:
Informatie:

Ubbo Emmiussingel 79
l.winter@bisdomgl.nl
www.bonifatiusacademie.nl
p.timmermans@bisdomgl.nl
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