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Datum

Sprekers

15 januari

Etiquette van de liturgie

Kapelaan D. Huntjes

19 februari

Op bedevaart

Diaken Ronald van Berkel

De beste wensen!

Geboren door zijn Geest!

Allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar! Dat is wat we elkaar
elk jaar weer toewensen. Maar bedoelen we ook iets met deze
wensen voor een ander of doen we dit op de “automatische piloot”
of uit “gewoonte”? Het gros van de mensen zal er misschien niet zo
over nadenken, maar een oprechte nieuwjaarswens is een blijk van
naastenliefde. Je hebt het best voor met je naasten en wenst hen
daarmee ook het beste toe voor het aankomende jaar! Hierbij
wensen we jullie allen het beste toe voor het aankomende jaar en
alle goeds! Dat er ook voor jou genoeg lichtpuntjes mogen schijnen!

Op zaterdagavond 11 januari en
op zaterdag 25 januari zingt
Jongerenkoor Corbulo weer
tijdens de
zaterdagavondvieringen van
19:00uur.

Etiquette van de liturgie
Op woensdag 18 december komt Kapelaan Huntjes ons meenemen in
de etiquette van de liturgie. De avond begint om 20:00uur,
voorafgaand wordt er met elkaar gegeten en is er een viering om
18:00uur met Kapelaan Huntjes als voorganger. 1ste x eten = gratis,
daarna 2 euro per x.

Op zaterdag 11 januari zingen
ze in de st. Jan de Doperkerk in
Wateringen met als voorganger
pastoraal medewerker Els
Geelen en op zaterdag 25
januari gaat diaken Ronald Dits
voor tijdens de viering in de st.
Josephkerk. Het thema van
beide vieringen is: Geboren
door Zijn Geest! Een ieder is
welkom om deze viering bij te
komen wonen!

Paus Franciscus & de jongeren

Op 9 februari 2020 is het weer ToF, (Tour of Faith), met als thema:
"Donorcodicil en de katholieke kerk". Hoe denkt de katholieke kerk over
orgaandonatie? Hoe denk jij over orgaandonatie? Hoe gaat orgaandonatie in
de praktijk? De Tour of Faith vindt dit keer plaats in de H. Antoniuskerk,
Burg de Raadtsingel 45 in Dordrecht. Het programma begint om 15:00uur en
eindigt rond 19:00uur. Opgeven? Stuur een mail naar
d.buhler@bisdomrotterdam.nl i.v.m. het eten.
Programma;
15.00 uur H.Mis Hoofdcelebrant Mgr. J. v.d. Hende
16.00 uur Catechese en gesprek over orgaandonatie
17.30 uur Maaltijd en ontmoeting

RKJ Westland; info@rkjwestland.nl

Tour of Faith: Orgaandonatie

Thema: Etiquette van de liturgie; Aanvang: 20:00 uur
Dijkstraat 25, Honselersdijk

‘Paus Franciscus en de Jongeren’ hierover gaat de inleiding die Walther
Burgering houdt op dinsdagavond 21 januari om 20 uur. In het parochiehuis
van de St Jan in Wateringen vertelt hij over de uitkomsten van de
wereldwijde jongerensynode die eind 2018 in Rome is gehouden. Centraal
stonden de jongeren zelf en de roeping, die ze voor kerk en wereld in zich
kunnen ontdekken. Aan het einde van de inleiding zal de vraag gesteld
worden: wat kunnen wij met dit document in onze parochiefederatie? Voor
jongeren en voor iedereen die jongeren een warm hart toedraagt: van harte
welkom. Opgeven kan via burgering @rkwestland.nl.

Jongerenbedevaart Rome
Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome
geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze
wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020
organiseert het SRKK (Jongkatholiek) in samenwerking met het Huis voor de
Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome voor jongeren tussen de 18 en
29 jaar! Voor aanmelden en meer informatie kun je kijken op de website
van huisvoordepelgrim.nl http://huisvoordepelgrim.nl/onzereizen/rome/overzicht/overzicht
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