Lezing
8 De Lijdensvisioenen van mystici
en de Lijkwade van Turijn
Door pastoor Smith
Woensdag 20 maart, 20.00 uur
Pastoriezaal Sint Joseph, Herensingel 3

Maak er een
Jaar van het Geloof
van
De catechese top 10 voor 2012-2013
Cursussen

Op straat
Goede Vrijdag
29 maart, 16.00 uur
Sacramentsprocessie Sacramentszondag
2 juni, 16.00 uur

9 Tocht met het kruis

Thuis
10 www.HoevindjeGod.nl
en dan vooral
www.waaromJezus-rk.nl
Alle bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk en kunnen afzonderlijk
gevolgd worden. Opgave niet nodig.
Alleen voor de Alpha is opgave nodig, middels de folder.
Want deze bijeenkomsten vormen een traject.

Info bij pastoor Smith:
071 521 8113 / jhsmithpr@gmail.com

1 De Alpha-cursus
kennismaking of hernieuwde
kennismaking met de kern van het
geloof. Meer dan 18 miljoen mensen
volgden wereldwijd deze cursus.
Start 24 september.
Tien maandagavonden
en één zaterdag overdag (27 okt).
Zie de folder in de kerken met opgavenstrookje.
2 Eerst zien dan geloven
Christelijke kunstwerken uit
alle eeuwen laten ons zien wat
we geloven.
De Schepping, Maria, Engelen,
Goede Vrijdag en Pasen...
Elke 2e woensdag van de maand
20.00 – 21.30 uur, parochiezaal
bij de Sint Josephkerk,
Herensingel 3.
Zie de aparte folder met de data.

3 Katho-Quiz avonden
Durft u het aan?
* Wat vieren we met Transfiguratie?
* Welke aanspreektitel heeft een kardinaal?
* Is de wereld echt in 7 dagen geschapen?

En zo veel meer…
De Quiz, uitleg en napraten.
Een goede manier om het geloof
‘op te frissen’.
Elke 4e woensdag van de maand
20.00 -21.30 uur, parochiezaal
bij de Sint Josephkerk, Herensingel 3.
Zie de aparte folder met de data.

4 Heer, leer ons bidden
Heer, help ons geloven
Bidden en geloven zijn
onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
Op deze avonden worden
korte inleidingen gegeven
over het persoonlijk gebed.
Gevolgd door 30 minuten
aanbidding met teksten,
stilte en liederen.
e
Elke 1 donderdag van de maand
6 sept, 4 okt, 1 nov, 6 dec (jan niet), 7 febr,
7 mrt, 4 april, 2 mei en 6 juni.
19.30 – 20.30 uur, (aansluitend aan de Mis van
19.00 uur): H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19.

5 CaFE:
De Katholieke Kerk verkennen
5 dinsdagavonden
19.45 – 21.30 uur: koffie –
inleiding deel 1 – gesprek – deel 2 – gesprek
8, 15, 22, 29 jan en 5 febr 2013
Parochiezaal bij de Sint Josephkerk, Herensingel 3.
- Hebben we de Kerk nodig? - Het Vormsel
- Hoe de Mis meer beleven? - Als katholiek leven
- Maria en de heiligen
In de kerk op zondag
H. Lodewijk, St. Joseph en St. Petrus
(zat.avond)

6 Het 2e Vaticaans concilie
op een presenteerblaadje
Elke 2e zondag van de maand krijgt u in de kerk
op een blaadje een tekst uit de documenten van
het 2e Vaticaans Concilie. In de preek wordt daar
kort iets bij verteld. De tekst kan thuis nog eens
rustig doorgelezen worden. Reacties en vragen
zijn mogelijk via e-mail en facebook.
7 Advent en Veertigdagentijd:
aan de hand van onze bisschop
Op de zondagen van de Advent en de
Vasten krijgt u een boekje mee naar
huis dat door onze bisschop
geschreven is. Dat kunt u thuis rustig
doorlezen. De volgende zondag in de
preek wordt het thema nog wat verder uitgediept.

