In de bisdomgebouwen te Roermond is dinsdag 26 juni
de nieuwe catechesemethoede 'Het Licht op ons pad'
gepresenteerd. Het betreft een landelijk
meerjarenproject voor doorlopende parochiecatechese
voor vierjarigen tot en met jong volwassenen. Het
eerste exemplaar van de eerste delen van de methode
werden door bisschop Frans Wiertz overhandigd aan
enkele jongeren die de doelgroep van de werkboeken
vertegenwoordigden en door hulpbisschop Everard de
Jong aan een catecheet, als vertegenwoordigster van de
doelgroep van de begeleidersboeken.

De methode werkt volgens een cyclische structuur:
programmaonderdelen hebben een vaste plaats in het geheel
en komen om de drie jaar verdiept terug. Deelnemers kunnen
op een willekeurig moment instappen in het project. Er wordt
geen voorkennis vereist. Een deelnemer die drie
achtereenvolgende jaren het hele programma volgt, heeft een
zo goed als complete catechese ontvangen, passend bij de
leeftijd van dat moment. Aansluitend aan de catechismus
komen de Bijbel, de geloofsbelijdenis, de tien geboden, de
sacramenten en het gebed in elke leeftijdscategorie aan bod.
De bijeenkomsten kunnen worden begeleid door priesters,
diakens, pastoraal werkers en catecheten, door docenten en
catechisten op school, maar ook door gevormde parochianen
en ouders. Hiervoor is een begeleiderboek en website
ontwikkeld met voldoende achtergrondinformatie en tips. Het
verschijnen van deze methode - die in diverse bisdommen in
zowel Nederland als Vlaanderen gebruikt gaat worden - is
mede uniek omdat het voor het eerst sinds 1968 is dat
landelijk een doorlopende catechese wordt aangeboden.
Tijdens de presentatiebijeenkomst werden dan ook gretig de

eerste exemplaren gekocht.

De nu gepresenteerde boeken betreffen de boeken behorend
bij het eerste jaar van de methode, in 2013 volgen die van
jaar twee en in 2014 die van jaar drie. Elk jaar telt vijf boeken
(voor vijf leeftijdsgroepen) en een begeleiderboek. De
werkboeken kosten € 12,50 per stuk, de begeleiderboeken €
20,-. Ter kennismaking geldt tot eind augustus geldt een
speciale aanbieding, namelijk alle delen van jaar één (tien
boeken) voor € 150,- (in plaats van € 162,50). Het materiaal
is beproefd door pilotparochies en -scholen, alsmede een panel
van experts.

Bestellen is mogelijk via de verzendboekhandel van het
bisdom, www.carolushuis.nl of (0475) 386825. Meer
informatie over het project is te vinden op de speciaal voor dit
project ontwikkelde website www.hetlichtoponspad.com of
door vrijblijvend een uitgebreide informatiefolder bij het
Carolushuis aan te vragen.
	
  

