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Beste ouders van de huiscatechisanten, 

 

Inmiddels zijn beide catechesegroepen al weer even klaar met de onderwerpen van dit seizoen. 

We hebben weer veel mooie, leuke en boeiende avonden met elkaar beleefd. Lees maar even 

mee... 

 

Terugblik 

Blok 1 (Bijbel) had dit seizoen als titel: “Inburgeringscursus”. Aan de hand van 

een aantal gelijkenissen bekeken we wat Jezus ons leert over ‘Het Koninkrijk 

van God’. We ontdekten vooral dat in dat koninkrijk alles anders is dan je zou 

denken. Eersten zijn laatsten bijvoorbeeld. En wie alles heeft verpest, is toch 

welkom. Zolang uiteindelijk de liefde maar wint. Een aantal gelijkenissen 

bekeken we echt letterlijk, namelijk via fimpjes.  

 

Blok 2 (Kerk) had als titel “Niet te geloven!”. In dit blok bespraken we de 

apostolische geloofsbelijdenis zoals we die in onze kerk kennen. Stapje voor 

stapje bekeken we die belijdenis. En ontdekten we dat we allemaal verschillend 

geloven. En dat geloven ook betekent: niet zeker weten. Of: Zeker weten van 

niet. Maar erg mooi om te ontdekken dat we toch allemaal waarde hechten 

aan de kern. Tijdens dit blok kwam ook dominee Alexander Veerman een keer 

op bezoek om te praten over wat het betekent om belijdenis van je geloof te 

doen in de kerk. En natuurlijk om gewoon even mee te doen en kennis te 

maken. 

 

Tussendoor... 

...bekeken we in 4 bijeenkomsten de film “Jezus”. Beelden zeggen vaak meer 

dan woorden, en woorden naar aanleiding van beelden spreken vaak beter. 

Aan de hand van het levensverhaal van Jezus leefden we heel bewust toe naar 

Pasen. 

 

Blok 3 (christen zijn in de wereld) had als titel: “Help, Mijn vriend is moslim!”, 

en was een zoektocht naar wat ons bindt als christenen en moslims. Want we 

leven naast elkaar in deze wereld, en lijken in ons geloof meer op elkaar dan we 

soms denken. O.a. keken we via internet (Jop) naar christelijke en islamitische 

jongeren die vertellen over wat hun geloof voor hen betekent. En wat de 

betekenis van de verschillende feesten is. 



Zo sloten we eind mei het catecheseseizoen af. Maar nog niet helemaal... 

 

Want als échte afsluiting gaan we, naar aanleiding van het 

laatste blok,  op zondag 30 juni ’s middag op bezoek in de Ulu 

Camii moskee in Sliedrecht. We worden daar om 16.00 uur 

verwacht voor een rondleiding. Na afloop zullen we bij Ellen of 

Jolanda thuis met elkaar eten, helemaal in Turks-Arabische stijl. 

We zullen in onze apps nog laten weten waar dat uiteindelijk 

plaats vindt. We willen jullie als ouders vragen om de datum ook even te noteren voor jullie 

kinderen, zodat iedereen de afsluiting kan meemaken. 

 

Seizoen 2019-2020 – indelingsavond maandag na de startzondag 

Komend seizoen zullen wij beide actief blijven als huiscatecheet. Waarschijnlijk zullen we ook weer 

twee groepen maken. Op de maandag na de startzondag willen we alle jongelui weer vragen om 

even naar de Voorhof te komen om 19.00 uur. Dan kunnen ze meepraten over de keuze van de 

avond en de groep. 

 

Ideeën? Feedback? Tips? 

Mochten jullie als ouders goede ideeën hebben voor de invulling van huiscatechese, of tips voor 

ons als leiding? Dan horen we dat echt graag. Het is soms een zoektocht om de kinderen te blijven 

boeien, ondertussen toch wat kennis over te dragen, en om het geloofsgesprek te voeren met 

jongeren die zo verschillend zijn op allerlei gebieden. Wij ervaren het zelf wel als heel waardevol 

en ook gewoon heel leuk om deel uit te mogen maken van dat gesprek met hen.  

 

We wensen jullie en jullie kinderen een fijne zomerperiode toe, en hopen in het volgende seizoen 

jullie kinderen weer terug te zien bij de huiscatechese.  

 

 

Hartelijke groet, 

 

Ellen de Vries  (Rivierdijk 446, 06-48 25 72 84,  j.vries679@upcmail.nl) 

Jolanda Maaskant (Kerkbuurt 248, 06-47 77 21 19,  jolanda.maaskant@hotmail.com)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j.vries679@upcmail.nl
mailto:jolanda.maaskant@hotmail.com

