
Laat u als levende 
stenen opbouwen 
tot een geestelijke 
tempel 
(1 Petrus 2,5) 

Levende Stenen 
Opleiding - Vorming 

Bisdom van ’s-Hertogenbosch 
 
  

 
“Allen hebben 
recht erop het 
Evangelie te 
ontvangen. De 
christenen hebben 
de plicht het te 
verkondigen 
zonder iemand uit 
te sluiten, niet als 
iemand die een 
nieuwe verplichting 
oplegt, maar als 
iemand die een 
vreugde deelt.” 
(Evangelii gaudium 
14) 

BASISCURSUS THEOLOGIE 
Het katholiek geloof blijft binnen het bisdom van ’s-Hertogen-
bosch alleen een levende kracht, zo schreef Mgr. Gerard de 
Korte in 2018 in het Kringblad van het Sint-Janscentrum, als 
er dragers zijn van dat geloof: mannen en vrouwen die leven 
in verbondenheid met de Bijbelse God die ons in Jezus 
Christus onvoorwaardelijk lief heeft. 
 
De geloofsgemeenschappen kunnen alleen bestaan als er 
voldoende mensen en middelen zijn en blijven. De parochies 
hebben behoefte aan inspirerende herders, priesters die zich 
inspannen voor mensen die aan hun zorgen zijn 
toevertrouwd, alsook aan diakens en pastoraal werkers die 
vanuit een diepe relatie met Christus en in kracht van de 
heilige Geest, mensen enthousiast maken voor het geloof.  
 
De toekomst van de Kerk in ons bisdom is kwetsbaar. Er zijn 
veel oudere gelovigen en relatief weinig jonge mensen. Het 
aantal betaalde krachten zal eerder kleiner dan groter 
worden. Naast bezoldigde priesters, diakens en pastoraal 
werkers zullen wij steeds meer behoefte hebben aan 
onbezoldigde diakens en onbezoldigde catechisten. 
 
Met de opleiding godsdienstwetenschap (van het Sint 
Bonifatiusinstituut) tracht het bisdom in de behoefte van deze 
onbezoldigde goedgeschoolde pastorale krachten te 
voorzien. Om nieuwe studenten een goede start van hun 
opleiding te geven, biedt het Sint-Janscentrum een 
Basiscursus Theologie aan bestaande uit drie modules die 
los van elkaar gevolgd kunnen worden: 
 
1) Kennismaking met de christelijke theologie; 
2) Inleiding in de filosofie; 
3) Wegwijs in de Catechismus van de katholieke Kerk. 



 

OPZET Module 1: Als je eerst meer wilt weten over de relatie tussen 
‘geloven, kennis van geloof en theologie studeren’, voordat je 
besluit wel dan niet te gaan studeren en welke opleiding(svari-
ant), meld je dan aan voor deze module. 
 
Module 2: Als je twijfelt of je het niveau van de opleiding aan 
kunt (als je geen twintiger meer bent en in combinatie met werk 
en of gezin), dan is deze studieweek een mooie testcase. Er 
wordt een fundament gelegd waar je direct bij aanvang van de 
studie profijt van hebt.  
 
Module 3: Voor deze module kies je als je ontdekt (hebt) dat 
het je nog ontbreekt aan voldoende kennis van het geloof en of 
eerst nog wilt wennen aan het studeren en het maken van 
schriftelijke opdrachten. 

 

  

MODULE 1 Kennismaking met de christelijke theologie 
Deze module biedt iedereen die op systematische wijze zijn 
geloof wil verdiepen en zich wil bezighouden met theologie   
-‘de wetenschap waarin God en het zoeken naar zijn 
Waarheid centraal staat’- een helder overzicht van een aantal 
grondbegrippen. Behalve met de aard van de theologie, 
wordt ook kennisgemaakt met de bronnen en methoden van 
de theologie, de eenheid in de theologie en de velden binnen 
de theologie (‘vakken’), de relatie met het eergezag en de 
band met de cultuur. 
 
Deze module vormt als het ware het vertrekpunt van waaruit 
deelgenomen wordt aan één van beide of beide andere 
modules.  
 

 

donderdag 
02 juni 
09 juni 
16 juni 
23 juni 2022 
19.30 - 21.30 uur  
 



 
Inleiding in de filosofie 
In de studie theologie wordt volop gebruik gemaakt van de 
filosofie (=de wetenschap die zich bezighoudt met het wezen 
van alle dingen en het leven). Daarom is het wenselijk om, 
voorafgaand aan de studie theologie, kennis te maken met 
dit ‘intellectuele hulpmiddel’ voor de theologie. In deze 
module komen de belangrijkste denkers, begrippen en 
stromingen in de filosofie aan de orde. Degenen die 
(aansluitend) aan een opleiding gaan beginnen, kunnen 
middels het maken van een schriftelijke opdracht de eerste 
studiepunten vergaren.  
 
Na deze module kan -indien er nog geen besluit genomen is- de 
keuze gemaakt worden om aan een opleiding van het St 
Bonifatiusinstituut te beginnen of eerst ook de derde module te 
volgen.  
 

MODULE 2 
 

maandag 
5 september 
tot en met 
vrijdag 
9 september 2022 
09.00-12.30 uur 

  

Wegwijs in de Catechismus van de katholieke Kerk 
In deze module worden de grote thema’s uit het katholieke 
geloof in hun onderlinge samenhang besproken aan de hand 
van de Catechismus van de katholieke Kerk. 
De structuur van de Catechismus wordt gevolgd: 
 
deel 1 over het geloof dat door de katholieke Kerk wordt 
 beleden; 
 
deel 2 over de viering van het mysterie van Christus; 
 
deel 3 de opdracht die de gelovigen hebben om in hun ge-
 drag en in hun morele keuzen te getuigen van hun 
 trouw aan het beleden en gevierde geloof; 
 
deel 4 over het christelijk gebed. De trefwoorden in de cate-
 chismustekst, de bronnen en het gebruik bij de studie 
 staan centraal.  

MODULE 3 
 

zaterdag 
17 september 2022 
12 november 
21 januari 
25 maart 2023, 
10.00-12.30 uur 
donderdag 
20 oktober 2022 
15 december 
16 februari 
13 april 2023, 
19.30-21.30 uur 
 



 

MODULE Ik meld me aan voor: 
□ Module 1 - Kennismaking met de christelijke theologie 
 De bijeenkomsten vinden plaats ná de Open Dag van 
 2022 en vóór de zomervakantie. 
□ Module 2 - Inleiding in de Filosofie 
 Deze module wordt aangeboden aan het einde van de 
 zomervakantie vóórafgaand aan de opening van het 
 studiejaar. 
□ Module 3 - Wegwijs in de Catechismus 
 De bijeenkomsten van deze module zijn gepland vanaf 
 het begin van het studiejaar tot de Open Dag in 2023. 
  
Voorletter(s)  ______________________________________________  
Roepnaam   ______________________________________________  
Achternaam  ______________________________________________  
Geboortedatum  ______________________________________________  
Geboorteplaats  ______________________________________________  
Straat en huisnummer   ______________________________________________  
Postcode en plaats   ______________________________________________  
Telefoon   ______________________________________________  
Email   ______________________________________________  
 
□  Doopsel □  Vormsel 
□  Kerkelijk Huwelijk 
□  Parochie  ___________________________    
□  VWO-diploma 
□  HBO-diploma (propedeuse / bachelor / master) 
□  WO-diploma (propedeuse / bachelor / master)  
□  ZZP’er (sector)  ________________________________  
□  In loondienst (als)  ________________________________  
□  anders:  ________________________________  

 
 

 

INSCHRIJVEN 
 

 
 

 

 



 


