Catechese

Catechese 2018-2019 De Bijbel in duik- en vogelvlucht

Op school leer je belangrijke dingen. Talen, techniek, geschiedenis en hoe de natuurlijke wereld
en de aarde in elkaar zitten. In de kerk leer je over het leven. Over hoe God het heeft bedacht
en bedoeld. Hoe Hij omgaat met wat wij van het leven hebben gemaakt. Minstens zo belangrijk!
Samen met anderen jongeren van ongeveer jouw leeftijd willen we dit jaar verder gaan de Bijbel
toegankelijk voor je maken. Door in bekende Bijbelboeken en verhalen te duiken en die
vervolgens met een helicopterview in het geheel te plaatsen. Vorig jaar zijn we begonnen om de
hele bijbel in één jaar catechisatie samen te vatten en de meest kenmerkende verhalen te
bekijken. Dat is niet zo makkelijk want het is best een dik boek... We zijn zo ver gekomen als
het Oude Testament (toch 80% van de bladzijden van de Bijbel!). Het zou zonde zijn om laatste
stuk, het Nieuwe Testament niet af te maken.

Ben je 12, 13, 14 of 15 jaar, (16 jaar kan ook nog), dan mag je meedoen. We komen zes
donderdagen bij elkaar in het najaar en zes donderdagen in winter in de consistorie van de Sint
Joriskerk te Erichem.
Daar starten we mee op donderdag 13 september na een heerlijke maaltijd bij dominee
Machteld thuis (Erichemsekade 4b), om 18:30 tot 20.00 uur.
De andere data tot aan de Kerstvakantie zijn: 20 september, 4,11 en 18 oktober (steeds van
19.00 tot 20.00 uur) en we sluiten af met een maaltijd in de Joriskerk van Erichem op 1
november van 18:30-20.00 uur.
Wie mee wil doen: dat kan vanaf 11 jaar tot ca 16 jaar.

Data:

Voor kerst: 13 sept (met maaltijd), 20 sept, 4, 11, 18 okt, 1 nov (met maaltijd)

Na kerst: 10 jan (met maaltijd), 17 en 24 januari, 7, 14 en tot slot 21 feb (met maaltijd)

Plaats: Consistorie van de Sint Joriskerk, Binnenstraat 1, Erichem
Tijd: 19.00 uur, met maaltijd om 18.30 uur
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Aanmelden, info en leiding bij/door de dominees van Buren/Zoelen en Erichem/Asch:

ds Machteld de Mik-van der Waal (0344 570099)
e-mail: ds.machteld.de.mik@gmail.com
ds Leon de Borst (0344 571283)
e-mail: predikant@hervormdegemeenteburen.nl
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