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Etiquette?
Op de bank eten en eten wanneer het je uitkomt? Deze “gewoonte” lijkt
in steeds meer families voor te komen. Wat heeft etiquette van de liturgie
hier nu mee te maken? Als we kijken naar de definitie van etiquette, een
geheel van cultuurgebonden beleefdheidsregels en de omgangsvormen,
komt dit overeen met bovengenoemd voorbeeld waarbij de etiquette van
gezamenlijk eten aan tafel, lijkt te verdwijnen. Tijdens de afgelopen
thema-avond hebben we het gehad over de etiquette van de liturgie aan
de hand van bovenstaand voorbeeld. Etiquette zijn cultuurgebonden en in
beweging. Ook in de liturgie zijn de etiquette in beweging. Al kijken we
naar het “Onze Vader”, zien we al dat daar beweging in heeft gezeten de
afgelopen jaren. Tijdens de afgelopen thema – avond hebben we het
gehad over bovenstaande beweging en wat er nog voor bewegingen in de
kerk gaan komen. Wij kijken waardevol terug op deze avond, waarin
kapelaan Daan Huntjes ons meenam in dit thema.

Vormselviering
Wateringen
Op zaterdagavond 15
februari is er in de St. Jan
de Doperkerk in
Wateringen de
vormselviering met als
thema: Hier ben ik! 20
vormelingen ontvangen op
deze dag het H. vormsel.
Tijdens deze viering gaat
Bisschop vd Hende voor als
celebrant.
Ben jij er ook bij?
Jongerenkoor Corbulo
zingt tijdens deze viering
op zaterdagavond 15
februari om 19:00uur.

Ga JIJ mee op bedevaart?
Op woensdag 19 februari neemt Diaken Ronald van Berkel ons tijdens de
RKJ Westland mee in zijn verhaal over "Op bedevaart"! Wat is er zo mooi
aan op bedevaart gaan? We beginnen om 18.00u met de viering. Daarna
gaan we om 19.00u eten en om 20.00u geven we Diaken Ronald van Berkel
het woord om ons meer te vertellen over bovenstaand onderwerp. De
viering is toegankelijk voor een ieder en de avond zelf is bedoeld voor
jongeren tussen de 13 en 30 jaar. Adres: Parochiehuis van de RK kerk in
Honselersdijk, Dijkstraat 25! Je kunt op alle 3 de momenten aanschuiven
(viering, eten, gastspreker), maar laat het even weten als je mee eet!
1ste x mee-eten is gratis! Mail naar info@rkjwestland.nl om aan te
melden.

Inspiratiedag mentorschap

RKJ Westland; info@rkjwestland.nl

Thema: Op bedevaart! ; Aanvang: 20:00 uur
Dijkstraat 25, Honselersdijk

Jong Katholiek organiseert op zaterdag 16 mei een Inspiratiedag Mentorschap
in Utrecht. De dag is bedoeld voor vrijwilligers, professionals, jongeren en
iedereen die actief is in het tiener- en jongerenwerk. Sprekers als Jeroen
Alting von Geusau en Paul Donders gaan in op de vraag hoe je jongeren kunt
begeleiden om dichter naar God toe te groeien.
“Jongeren hebben er behoefte aan begeleid te worden. […] Op de synode
hebben velen gewezen op een gebrek aan deskundige personen die zich aan
de begeleiding willen wijden. […] De synode erkent de noodzaak godgewijde
personen en leken, mannen en vrouwen voor te bereiden, die gekwalificeerd
zijn voor de begeleiding van jongeren.”
(Paus Franciscus in ‘Christus Vivit’ §242 – 244.)
Jong Katholiek wil gehoor geven aan deze oproep van Paus Franciscus vanuit
de vraag: ‘Hoe kunnen wij tieners en jongeren helpen en begeleiden om in
hun dagelijks leven dichter naar God toe te groeien? En hoe kunnen wij dit
vormgeven binnen onze parochies, bisdommen, in ons werk, op school en in
onze omgeving?’
Op deze dag wordt met ervaren professionals ingegaan op deze boeiende
thema’s. Er zal veel gelegenheid zijn om vragen te stellen, te leren en om
contacten te leggen. Ook is er begeleiding en gelegenheid om concrete
plannen te maken omtrent mentorschap.

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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