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Geloof, twijfel & wetenschap

Harry Bodifée

16 okt

Christen zijn op de werkvloer

Sander Verschuur

Sprekers

Twijfel jij?
Iedereen is druk met werk, feestjes, studie, vakantie en toekomstplannen!
Het lijkt op social media alsof niemand twijfelt en iedereen zeer zeker is
van zichzelf…Ogenschijnlijk twijfelt niemand, maar niks is minder waar.
Een ieder twijfelt en waarschijnlijk zijn de mensen waar je niet van
verwacht, de grootste twijfelaars. In het woord geloven, zit ook een
twijfel. Indien je zegt, “ik geloof van wel”, hoor je al een twijfel. Tijdens
de aankomende thema-avond van september gaan we het dan ook hebben
over geloof, twijfel en wetenschap. De wetenschap is hetgeen waar
twijfel nauwelijks voorkomt, gezien er juist wordt gezocht naar bewijs.

Hoe gaan we om met de twijfels rondom geloof en wetenschap en de
correlatie tussen geloof en wetenschap? Komt op woensdag 18 september
naar de RKJ avond in Honselersdijk, waar Harry Bodifee ons zal meenemen
in dit onderwerp! Juist vanuit zijn achtergrond als politicus en advocaat,
zal hij gaan praten over de twijfel rondom geloof en wetenschap!
Harry bodifée begint om 20:00uur. Voorafgaand aan de gastspreker is er
een viering om 18:00uur en volgt er een maaltijd. Opgeven voor het eten
kan via info@rkjwestland.nl

Geslaagde Jongeren
meet-up!

Op zondagmiddag 23
juni kwamen jongeren
tussen de 12 en 30 jaar
bij elkaar om op een
ongedwongen en
gezellige manier kennis
te maken met elkaar én
wat verdieping te geven
aan hun geloof door
middel van samenzijn
en workshops. Zo werd
er driftig gevlogd, het
Geloof in films nader
bekeken en werden er
diaconale boxen
gemaakt.
Vóór de goed bezochte
eucharistieviering
werden in een vierde
workshop voorbeden
gemaakt.
Als afsluiting kon
genoten worden van de
BBQ en karaoke in de
kerktuin van
Honselersdijk!
Op naar volgend jaar!

Open repetities

RKJ Westland bestaat 5 jaar en dat willen we met jullie vieren op zondag 22
september a.s. in de Adrianuskerk in Naaldwijk! Een ieder is uitgenodigd om
deze dag mee te komen vieren! Na de viering van 10:30uuri s er koffie met
gebak. Voor genodigden is er nog een lunch.

FranciscusEvent op 4 oktober

RKJ Westland; info@rkjwestland.nl

RKJ Westland 5 jaar!!

Thema: Geloof, twijfel & wetenschap; Aanvang: 20:00 uur
Dijkstraat 25, Honselersdijk

Altijd al eens willen komen kijken bij een repetitie van Jongerenkoor
Corbulo?! Aankomend seizoen kunt u op 3 momenten komen kijken! (zie de
flyer) Tot snel!

Na het succes van het JongerenEvent eind juni wordt op Sint Frans-dag een
vervolg gegeven aan deze formule met het FranciscusEvent. Natuurlijk op 4
oktober. Na de federatieve viering in Naaldwijk gaan we snel naar
Honselersdijk voor een flitsend programma onder leiding van Hanneke Ter
Maat uit Delft. Vanaf half 9 neemt deze gaste uit de Franciscaanse familie
ons mee in een aantal specialismen van de heilige Franciscus: armoede,
dieren, schepping en/of broeder- en zusterschap. Tegen 10 uur wordt
afgesloten met een Franciscaans avondgebed. Wil je erbij zijn, meld je dan
aan via burgering@rkwestland.nl. Toegang is gratis. Een enerverende avond
gegarandeerd.

Jubileum Jongerenkoor Corbulo!
Jongerenkoor Corbulo bestaat dit jaar 50 jaar! Dit wordt gevierd op
zaterdag 9 november in de st. Josephkerk in Wateringen met zoveel
mogelijk (oud) leden. Ben JIJ oud lid of weet je iemand die oud lid is? Mail
naar corbulo50jaar@gmail.com voor aanmelden of meer informatie.
Lieve groet,
De Jubileumcommissie van Jongerenkoor Corbulo!
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