Startactiviteit jongeren op 16 september in
Groningen
Wat kun je dit keer verwachten?
Veel gezelligheid, kanoën rond de singels, de stad Groningen zien, samen eten en
Eucharistie vieren met de bisschop. Geef je alvast op !
Leeftijd: 15-30 jaar
Kosten: € 5,-Info/opgeven: jongeren@bisdomgl.nl,
Voor meer informatie neem contact op met Piet Timmermans, What’s app: 0624863901

Kostersdagen 6 en 20 oktober 2018

De goede viering kan niet zonder koster
De Diocesane Werkgroep Liturgie organiseert in oktober a.s twee studiedagen voor
de kosters in beide vicariaten. Verdieping en onderling gesprek staan centraal.
Bisschop Van den Hout verzorgt ’s ochtends een presentatie onder de titel ‘Kan een
waakzaam oog nog bidden ?’ Hij staat stil bij het werk van de koster ten dienste
van gemeenschap en liturgie. Ook vraagt hij zich af of het kosterswerk genoeg
ruimte geeft om als gelovig mens méé te vieren. Ongetwijfeld een herkenbaar
spanningsveld.
Na de lunch zijn er vier workshops over het dagthema:
1: Inrichting van het priesterkoor
2: Directorium en liturgische boeken
3: Bijzondere vieringen
4: Bisschoppelijke liturgie
Voor meer informatie over de workshops: zie uitnodigingsbrief toegezonden aan
parochiebesturen en op de bisdomwebsite.
Data en locaties
6 oktober in Groningen, Radesingel 4 (9711 EJ)
20 oktober in Leeuwarden, Titus Brandsmahuis, Titus Brandsmaplein 21 (8911 JT)
Programma
10.00 uur Aankomst, koffie of thee
10.30 uur Welkom door de voorzitter van de Werkgroep, pastoor Victor Maagd
10.35 uur ‘Kan een waakzaam oog nog bidden ?’
Inleiding door mgr. dr. C.F.M. van den Hout
11.20 uur Pauze
11.30 uur Vragen & reacties
12.15 uur Gezamenlijke lunch
13.30 uur Workshopronde 1
14.10 uur Workshopronde 2
14.50 uur Pauze
15.00 uur Afsluitende viering
15.30 uur Vertrek
Aanmelden tot uiterlijk 26 september bij Lisette Winter, bisdom GroningenLeeuwarden, tel. 050-4065888. E-mail: l.winter@bisdomgl.nl. NB.: Graag
vermelding van uw parochie, aantal deelnemers, een contact telefoonnummer en
uw keuze van locatie. Koffie, thee en een eenvoudige lunch worden aangeboden.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Kerkmuziekdag

Zaterdag 6 oktober 2018
Muzikale workshops over Marialiederen en het
Sanctus in Emmeloord

De kerkmuziekdag is zaterdag 6 oktober in de H. Michaëlkerk te Emmeloord
georganiseerd door de SGGL, de Diocesane Commissie Sint Gregorius van het
bisdom (voorheen NSGV). Onderwerpen op dit muzikaal treffen zijn Marialiederen
(de liefde gaf haar vele namen en daardoor ook vele liederen) en het Sanctus als
onderdeel van de Vaste Gezangen tijdens de Eucharistieviering. Niet te moeilijk,
niet te hoog, maar wél heel mooi!
We nodigen u van harte uit om met uw koor, een aantal koorleden of solo, naar
Emmeloord te komen om met elkaar nieuwe liederen en koorwerken te leren
zingen. Dit onder leiding van kerkmusicus Mark Heerink, die het programma samen
met Cecilia Bekema, Anton Lukassen, Ulbe Tjallingii, Boudien Janssen en Pastoor
Peter van der Weide gaat verzorgen. Ook dirigenten en organisten heten we
uiteraard welkom op onze workshopdag!
Programma: Inloop vanaf 10.00 uur en start vanaf 10.30 uur. Eindtijd is rond
15.45 uur. Verzoek: Graag zelf uw lunch meenemen. Koffie en thee worden
verzorgd. We vragen een vrijwillige bijdrage om onkosten van de muziekdag
enigszins binnen de perken te houden. Weest welkom!!!
Opgave tot 1 oktober 2018 bij Lisette Winter van het bisdomhuis in Groningen:
l.winter@bisdomgl.nl. Voor vragen: Anton Lukassen (aaluka@home.nl) of Boudien
Janssen (pbjanssen@hetnet.nl).

Martinusdag 2018 & het eerste Vormselweekend. Thema ‘Ben jij er
klaar voor?’
De Martinusdag zal plaats vinden op de mooie locatie van Nijsingh in Appelscha op
zaterdag 10 november.
Er is extra ruimte voor sport en spel, bij goed weer in het bos, bij minder goed
weer in het gebouw van de groepsaccommodatie. De Eucharistieviering met de
bisschop vindt plaats aan het einde van de middag in de ontmoetingsruimte. Voor
de lunch zullen we net als vorig jaar een lunchpakket aanbieden dat we samen
zullen opeten.
Of nog beter: kom het hele weekend. De avonden van de vrijdag, zaterdag en de
hele zondag zijn voor de vormelingen die het hele weekend komen. Dat wordt een
ontdekkingsreis met alle anderen die gevormd willen worden. Spannende
(nacht)spelen, interessante dingen om te leren, mooie momenten om te zingen, te
bidden en te vieren. Jongeren uit ons bisdom en uit andere delen van het land
geven leiding aan het weekend en de Martinusdag op zaterdag.
Zo wordt het een mooie Martinusdag in een heel nieuw jasje. En (als je je toch al
een zaterdag vrijmaakt) misschien nog wel een mooier weekend om samen op
kamp te gaan met vormelingen uit het hele bisdom. Mocht je kort geleden al
gevormd zijn, dan ben je zeker ook welkom.
Alle activiteiten voor jongeren worden georganiseerd door het Jongerenplatform.
Het vormselweekend en de Martinusdag organiseren we in samenwerking met het
team van Are You Ready vormselweekends.
Meer info over kosten en interessante foto’s/filmpjes? Volg ons op:
Facebook
Jongeren Bisdom GL
Instagram @jongerenbisdomgl
Info/opgave jongeren@bisdomgl.nl
06 25 24 86 74
NB: Is jouw Vormsel al wat langer geleden? Jongeren van 14-30 jaar zijn welkom
op:
- het 3e jongerenweekend in Appelscha op 23-25 november 2018 Thema: ‘Thy
Kingkom Come’

