Bewust kiezen voor vormselcatechese
Ouderavond voor federatie Heverlee
Leven is kiezen
Keuzes maken wij iedere dag. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. Kleine keuzes, zoals “Wat
gaan wij eten vandaag”. Maar ook belangrijke keuzes die voor een groot deel ons verdere
leven bepalen.
Zeker in deze tijd, waar er vele manieren zijn om met elkaar te communiceren
en wij bij wijze van spreken in verbinding staan met alle mensen van de wereld,
komen er vele oproepen op ons af. De tijd is voorbij dat je geboren werd in een Christelijk
gezin en als vanzelfsprekend ook Christen werd. Ook al is het Christendom het meest met
onze Westerse cultuur verbonden, toch krijgen andere religies en wereldbeschouwingen bij
ons stilaan meer en meer voet aan wal. En zelfs wanneer wij ons niet expliciet bezig houden
met de vraag naar onze levensbeschouwing en het erg moeilijk vinden bij een enquête hierop
antwoord te geven, toch vraagt het leven zelf ons iedere dag keuzes te maken die geïnspireerd
zijn vanuit onze levensvisie. En als ze al niet sluiert in ons onderbewustzijn, komt ooit de
vraag naar de zin van het leven. De vraag naar wat ik moet doen om een goed mens te zijn.
Waar denken wij het geluk te vinden? Want daar gaat het uiteindelijk om. Echt geluk. Niet
oppervlakkige gevoelens van blijheid, die snel voorbij gaan. Maar geluk dat mij houvast en
rust geeft.
Verscheidenheid in éénheid
De Kerk en de geloofsgemeenschap bestaat uit vele individuen, die allemaal verschillend zijn.
Dat zag Paulus reeds in de eerste eeuw na Christus. En die verscheidenheid is ook nodig, zo
schrijft hij in zijn eerste brief aan de Christenen van Korinthe. Wij hebben ieder ons eigen
karakter, onze eigen talenten, onze eigen belangstelling. En dat mag ook. Want net zoals een
lichaam uit verschillende delen bestaat en wij al die delen nodig hebben, zo heeft de
geloofsgemeenschap ieder individu nodig.
Jammer genoeg wordt er in onze tijd door mensen te weinig onderscheid gemaakt tussen
enerzijds hun levensvisie, die als het ware een onderstroom in hun leven vormt en anderzijds
die eigenheid die bepaalt hoe die levensvisie concreet in het leven wordt vertaalt. Ook als het
om geloof gaat heb je denkers en doeners. Er zijn mensen die houden van stilte, van
meditatie, van thuiskomen bij God. Anderen willen zich inzetten in allerlei projecten voor de
zwakke mens. Voor de één is samenkomen met de geloofsgemeenschap en de relaties tot de
medegelovigen van essentieel belang. Anderen vinden geloven iets dat tot de privésfeer
behoort. Je hebt onder de gelovigen filosofen, kunstenaars, managers, leraars, straatwerkers,
(niet van beroep maar van inborst!). Voor de één is de wekelijkse eucharistieviering erg
belangrijk, voor de andere gaat het eerder over Bijbelverhalen en nog een ander vindt dat de
essentie van het geloof ligt in de evangelische waarden. De één houdt vast aan een strenge
traditie, de ander spreekt over vernieuwing…Maar alle hebben wij hetzelfde doel voor ogen.
Meewerken aan het Rijk Gods, de wereld zoals God hem droomt.
Verschillende catechesevormen in Heverlee

Als het geloof voor ons mensen zo verschillend kan zijn, dan kan het ook niet anders dan dat
onze catechese verschillende vormen aanneemt. Samenwerken in een federatie of zone is niet
altijd gemakkelijk en vaak hebben plaatselijke gemeenschappen het gevoel dat zij bij deze
samenwerking moeten inleveren. Maar in dit geval is “samenwerken” duidelijk een
meerwaarde. Als je in één federatie of zone verschillende vormen van catechese kan
aanbieden, waarbij ouders en kinderen kunnen kiezen voor de vorm die het best bij hen past,
is dat een verrijking.
Belangrijke ouderavond
In de federatie Heverlee organiseren wij dinsdag 5 juni een ouderavond voor ouders waarvan
de kinderen in onze federatie in 2019 wensen gevormd te worden. Deze avond heeft plaats in
zaal Pakenhof , Pakenstraat 61. Tijdens deze avond worden drie verschillende vormen van
catechese voorgesteld. De ouders krijgen tijd tot 1 juli om hun kinderen voor één van deze
vormen in te schrijven.

