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tot een geestelijke 
tempel 
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“Het verlangen 
naar God is gegrift 
in het hart van de 
mens, want de 
mens is door en 
voor God gescha-
pen; God houdt 
niet op de mens 
naar zich toe te 
trekken en de 
mens zal slechts in 
God de waarheid 
en het geluk vin-
den, die hij zonder 
ophouden zoekt.” 
(Catechismus van 
de katholieke Kerk 
27) 

BASISCURSUS THEOLOGIE EN PASTORAAT 
 
U wilt verder groeien in uw geloof en meer weten over de 
heilige Schrift, documenten van de Kerk en over het pasto-
raat, maar geen echte opleiding volgen, dan is de basiscur-
sus theologie en pastoraat misschien iets voor u. 
 
Meer kennis en inzicht kan helpen om antwoord te geven op 
geloofsvragen van kinderen of kleinkinderen, om in gesprek 
te gaan met vrienden over het geloof en waar de Kerk voor 
staat, om met meer overtuiging katholiek te zijn, om verande-
ringen in de parochie en ontwikkelingen in het pastoraat mee 
te kunnen volgen. Zeker voor vrijwilligers die hun geloofsge-
meenschap met enthousiasme dragen en schragen, is het 
kunnen delen van ervaringen en het samen kijken naar de 
toekomst van grote waarde. Het is goed om elkaar als gelo-
vigen te ondersteunen opdat we allemaal de verantwoorde-
lijkheid van ons doopsel waarmaken. De basiscursus Theolo-
gie en Pastoraat wil alle gelovigen en in het bijzonder paro-
chiële vrijwilligers daarbij helpen.  
De cursus biedt een algemene basis voor katholieken van 
deze tijd. Verwacht van deze cursus dus geen toerusting 
voor specifieke taken zoals voor het kosterswerk of het 
dienstwerk van lectoren, voor eerste communiecatechese of 
het bezoeken van zieken. De cursus biedt ook geen specifie-
ke training voor schuldhulpmaatjes of werkers in het straat-
pastoraat. Daar zijn andere cursussen en trainingen voor. 
Wel wordt u uitgedaagd om leer en praktijk naast elkaar te 
leggen en te vergelijken, om samen met anderen en met de 
hulp van anderen te leren van uw ervaringen met het beleven 
van uw geloof thuis, op het werk en in de parochie. 



 

OPZET Het eerste jaar van de basiscursus Theologie en Pastoraat is 
gelijk aan de cursus Inleiding in het katholieke geloof, die de 
structuur van de Catechismus volgt. 
In het tweede en derde jaar staan zowel een aantal vakken 
gepland als een aantal gespreksbijeenkomsten. Ofwel: er zijn 
hoorcolleges en er zijn werkbijeenkomsten. Het gaat om 
dezelfde vakken als van de eerste twee jaar van de opleiding 
godsdienstwetenschappen (minor-variant), met dit verschil 
dat cursisten geen opdrachten en tentamens maken, maar 
als toehoorder aanwezig zijn op de lesdagen. Vakken die aan 
bod komen: methodologie, inleiding Oude en Nieuwe Testa-
ment, Christologie, Fundamentele theologie, Moraaltheologie, 
Theologie van het Lichaam, Kerkelijke documenten, Liturgie, 
inleiding Kerkgeschiedenis, inleiding in de Spiritualiteit. 
Tijdens de werkbijeenkomsten wordt nagepraat over hetgeen 
men gehoord en geleerd heeft, en wordt middels eenvoudige 
opdrachten geprobeerd de stof verder te verwerken. 

 

  

DATA Bijeenkomsten: eerste jaar acht bijeenkomsten op zaterdag-
ochtend; zowel in het tweede als derde jaar dertien lesdagen 
op zaterdagen en zes doordeweekse werkbijeenkomsten.  
Opdrachten: in het eerste jaar vier schriftelijke opdrachten; 
zowel in het tweede als het derde jaar kleine praktijkgerela-
teerde opdrachten.  
Locatie: Sint-Janscentrum, diocesaan vormingshuis voor 
kerkelijk leven, Papenhulst 4, 5211 LC ’s-Hertogenbosch.  
Bedoeld voor: parochiële vrijwilligers die zich willen verdiepen 
in het katholieke geloof en willen leren door samen met an-
deren te reflecteren op de lesstof en ervaringen in de paro-
chie te bespreken.   
Cursusbijdrage: eerste jaar € 80,--; tweede jaar € 450,-  en 
derde jaar € 450,- 

 



“Wil het apostolaat zijn volle uitwerking kunnen hebben, dan 
moet er een veelzijdige en algehele vorming aan voorafgaan, 
en dit niet alleen met het oog op de steeds groeiende gees-
telijke en doctrinaire vooruitgang van de leek zelf, maar ook 
vanwege de gevarieerdheid van omstandigheden, personen 
en taken, waarop zijn activiteit moet zijn afgestemd.” 
(Apostolicam actuositatem 28)  
“Hoewel de evangelische beelden van het zout, het licht en 
het zuurdeeg zonder onderscheid alle leerlingen van Jezus 
betreffen, worden zij toch op specifieke wijze toegepast op de 
lekengelovigen. Het zijn prachtig sprekende beelden, want zij 
zeggen niet alleen dat de lekengelovigen diep opgenomen 
zijn in en ten volle deelnemen aan de aarde, de wereld, de 
mensengemeenschap, maar spreken ook en vooral over de 
nieuwheid en de oorspronkelijkheid van een opneming en 
een deelneming die bestemd zijn om het Evangelie van het 
heil te verspreiden.” (Christifideles laïci 15) 

VARIA 
 

  

Verplichte literatuur (door de cursist zelf in te voorzien):  
- De Catechismus van de katholieke Kerk. 

Uitgeverij Gooi & Sticht (ISBN 978 90 304 0718 8) / Licap 
1997 (ISBN 978 90 6858 775 3) (in 2008 verscheen een 
tweede verbeterde Nederlandse versie).  

- Compendium Catechismus van de katholieke Kerk, 2008. 
Uitgeverij Gooi & Sticht (ISBN 978 90 304 1113 0) / Licap 
(ISBN 978 90 685 8776 0).  

- De Bijbel, Willibrordvertaling. 
Katholieke Bijbelstichting, bij voorkeur editie 1975.  

De uitgaven zijn digitaal beschikbaar op de site: 
www.rkdocumenten.nl  
Per vak wordt literatuur (verplicht gesteld of) aanbevolen 
(zie studiegids opleiding).  
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9789030411130
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 AANMELDINGSFORMULIER 

BASISCURSUS THEOLOGIE EN PASTORAAT 
 
Naam 
Voornamen: 
Adres 
Postcode / woonplaats: 
Telefoon 
E-mail: 
Geboortedatum / -plaats: 
 
Doopsel (plaats en datum): 
 
Vormsel (plaats en datum): 
Alleengaand / ongehuwd samenwonend / gehuwd 
Indien gehuwd, kerkelijke inzegening:  
Parochie waartoe men behoort: 
 
Waarom wilt u deze cursus volgen: 
 
 
 
Datum aanmelding en handtekening: 
 
 
Aanmelding dient te gebeuren twee weken voor aanvang van 
het studiejaar. 
Een cursus vindt enkel plaats bij voldoende deelnemers. 
Dit aanmeldingsformulier sturen naar Diocesaan Vormings-
Centrum, Parade 11, 5211 KL ’s-Hertogenbosch  óf:  
vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl 

 

 

 
 

  
 

 


