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Datum

Sprekers

19 december

Vrijwilligerswerk; Zorg voor je naasten Jan Zonneveld

16 januari

Vindplaats van jezelf als kind van God

Bisschop Van Den Hende

Vertrouw op God!
Afgelopen November hebben we een mooie avond gehad over
Gods voorzienigheid o.l.v. Zr. Maria van Jesse. Doe jij wel eens
een beroep op Gods voorzienigheid? Aan de hand van filosoof
Thomas van Aquino, die de rede en het geloof bijeenbracht,
hebben we het gehad over de voorzienigheid van God. We
mogen meer vertrouwen op de voorzienigheid van God. Ook JIJ
mag vertrouwen op de voorzienigheid van God, want een ieder
wordt beloond naar werk!

Ga naar www.adventsactie.nl en doe mee!
Op woensdag 19 december komt Jan zonneveld vertellen over
vrijwilligerswerk. Zorg jij voor je naasten? Jan is o.a.
vrijwilliger bij Hospice beukenrode in Naaldwijk en zal ons
meenemen in het onderwerp vrijwilligerswerk. Om 18:00uur
starten we met een viering, waarna een maaltijd wordt
genuttigd en vervolgens de inhoudelijke avond over
vrijwilligerswerk begint. Mee-eten? Mail naar
info@rkjwestland.nl. De eerste keer kun je gratis mee-eten!

RKJ Delft
Kerstdiner
Op zaterdagavond 22
december houdt RKJ Delft
traditiegetrouw het RKJ
Kerstdiner. Meld je aan voor
15 december via
rkjdelftkerstdiner@gmail.com.
Wees er snel bij want vol =
vol!
RKJ Kerstdiner
Datum: 22 december
Tijd: 18.00 H. mis; 19.00 Diner
Locatie: Nassaulaan 2, Delft
(Sacrementskerk)
Dress code: Kerstfeest
Aanmelden:
rkjdelftkerstdiner@gmail.com
Kosten: E5,- pp.

Aankomende zondag 9
december is er een Tour of
Faith extra in Den Haag met
als onderwerp
zaligsprekingen. Aanvang is
om 14:00uur aan de fluwelen
Burgwal 45, te Den Haag.
Voor meer info:
https://www.facebook.com/
events/2231857343531497/

RKJ Lisse Midwinterbarbecue

BLOGisch van Walter Burgering
Zin in een nieuw boekje vol met bijzondere ontmoetingen en
overdenkingen? Diaken Walter Burgering heeft overdenkingen die
hij tussen juni en oktober 2018 als blog schreef gebundeld in een
boekje, genaamd BLOGisch. Hij post deze blogs op
www.pastorwaltherburgering.nl. in de reeks ‘Zingeven aan ons
dagelijks leven’. Het boek kost 10euro en is te koop bij hemzelf of
in de boekhandel. Interesse? Mail naar burgering@rkwestland.nl.

RKJ Westland; info@rkjwestland.nl

Het evenement bestaat uit:
- Heilige mis (17:00) door hulpbisschop de Jong (Roermond);
- gevolgd door een barbecue (18:15) in de tuin van de pastorie.
De kosten zijn 8 euro p.p. De locatie van het evenement is
Heereweg 273, Lisse. Kijk op de facebook van RKJ lisse voor meer
informatie. De link om aan te melden:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9uoyPGpeHLNZzSA
8VPDumS_CSeYjz_DBAXVPxFzfn8FGSNA/viewform?c=0&w=1

Thema: Vrijwilligerswerk; Zorg voor je naasten; Aanvang: 18:00 uur
Dijkstraat 25, Honselersdijk

De RKJ-Lisse nodigt alle leden van alle jongerengroepen van harte
uit op 5 januari voor de jaarlijkse MidwinterBBQ! Samen met alle
jongeren (16 - 30 jaar) trotseren ze de kou en genieten van een
gezellige en lekkere BBQ.
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