
PREEKCURSUS EN CURSUS GEBEDSLEIDER 

2017-2018 

 

Vormingsprogramma :  8 zaterdagen van 10 tot 16 uur 

 

Initiatief van de D(ominicaanse) F(amilie) V(laanderen) 

Plaats: Sint-Jorissite, Bon Secours,Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel 

 

-7 oktober  

* voormiddag: Preekcursisten + Gebedsleiders (P+G):  

-Verwelkoming door Bernard de Cock en Gerda Huys 

-Kennismaking. 

-Annemie Deckers: aan de hand van een liturgische kalender (+boeken 

voor weekends en weekdagen) het kader schetsen van het A, B, C-jaar. 

-Gerda Huys: vindplaatsen voor achtergrond- en inspiratiemateriaal 

*namiddag:  

-Preekcursisten + Gebedsleiders (P+G):  

-P: hoe maak ik een preek door Bernard de Cock en Antoinette Van 

Mossevelde 

-G: dictie door Veva Gerard  

 

-11november 

* voormiddag: P + G  

-Marcel Braekers: Godsbeelden 

* namiddag:  

 -P: dictie door Veva Gerard  

 -G: oefeningen gebedsvieringen. 

 

-9 december 

* voormiddag: P + G 

-P + G: Bernard de Cock: sacramenten, rituelen en zang 

* namiddag: 

-P: preekoefeningen.  

 -G: oefeningen gebedsvieringen. 

 

-13 januari 

* voormiddag: P + G 

 -Antoinette Van Mossevelde: relatie tussen O.T. en N.T. 

* namiddag: oefeningen 

-P: preekoefeningen.  



 -G: oefeningen gebedsvieringen. 

 

-24 februari 

* voormiddag: P + G 

 -Marie-Ann De Cocker: de evangelies 

* namiddag:  

-P: preekoefeningen.  

 -G: oefeningen gebedsvieringen. 

 

-17 maart 

* voormiddag: P + G 

-Ignace D’Hert: de evangelist Marcus 

* namiddag: 

-P: preekoefeningen.  

 -G: oefeningen gebedsvieringen. 

 

-21 april 

* voormiddag: P + G 

 -Patrick Lens: Jezusbeeld bij de evangelisten 

* namiddag: oefeningen 

-P: preekoefeningen.  

 -G: oefeningen gebedsvieringen. 

 

-26 mei 

* voormiddag: P + G 

 -Marc Christiaens: eucharistievieringen en gebedsvieringen evenwaardig? 

* namiddag:  

-P: oefeningen en evaluatie 

-G: oefeningen en evaluatie 

 

 

 

Zowel voor de preekcursus als voor de cursus gebedsleider wordt het aantal 

beperkt tot 12 deelnemers. Je schrijft in voor de hele cursus. Graag vermelden of 

u inschrijft als preekcursist of als gebedsleider. 

Inschrijven bij  

 Gerda Huys,  

 Pater Kenislaan 6, 2970 Schilde,  

 0476/53.94.74 of gerdahuysvg@telenet.be . 

 

Prijs van de cursus (inclusief soep en brood): 150 euro  

te storten vóór 15 september op rekeningnr.  BE 98 4037 0040 0293  

van de paters Dominicanen. De betaling geldt als definitieve inschrijving.	


