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Christen zijn op de werkvloer
Een christen op de werkvloer herken je niet altijd aan een kruisje om
zijn of haar hals. Sterker nog, ook een christen op de werkvloer kan
niet altijd complimenteus zijn of attent. Natuurlijk heeft een ieder
een bepaald beeld van een christen op de werkvloer, alleen heb je ook
nog de karaktereigenschappen van de christen zelf, die hij/zij met
zich meedraagt. Juist nagaan bij jezelf waarmee jij je christenzijn
kunt uitdragen op je werk of in de maatschappij, kan waardevol zijn!
Tijdens de afgelopen thema-avond voegde Sander Verschuur daar nog
aan toe: “St. Franciscus had een mooie uitspraak hierover: 'verkondig
het evangelie, desnoods met woorden'.” Wij hebben genoten van deze
avond en de inspirerende woorden die Sander, priesterstudent, ons
heeft gegeven tijdens de thema-avond van oktober.

Hart voor de schepping
Hoe zorg jij voor de aarde die God geschapen heeft en aan ons heeft
toevertrouwd?
A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun
geloof zorgen voor Gods schepping. Zij komen 20 november vertellen
over hun visie en handelen naar Gods schepping. Een ieder tussen de
16 en 30jaar, is welkom! Kom JIJ ook? De avond begint om 20:00uur,
voorafgaand wordt er met elkaar gegeten en is er een viering om
18:00uur met Ronald Dits als voorganger. Tot dan! Elk moment van de
avond kun je aansluiten! Wees welkom! 1ste x mee-eten = gratis! ->
daarna 2euro p.p.

Jongerenviering
Poeldijk: Het goede
doorgeven!

Op zaterdagavond 16 november
is er een jongerenviering in
Poeldijk. Tijdens deze viering
zullen jongeren die meedoen
aan de voorbereidingen voor
het Vormsel, zich voorstellen.
Tevens zullen zij een bijdrage
leveren aan de viering.
Tijdens de viering gaan we in op
de keuzes die je moet maken
tijdens de zoektocht naar je
eigen weg. Je hebt vragen,
grote en kleine vragen,
belangrijke en onbelangrijke. Je
bent niet alleen met je vragen.
Soms loopt een spoor vast en
moet je een nieuwe zoeken.
Vind jij de weg met God aan je
zij?
Kom op zaterdagavond 16
november naar H.
Bartholomeuskerk in Poeldijk.
De viering begint om 19:00 uur.
Voorganger: Els Geelen, pw.
Jongerenkoor Corbulo zorgt
voor de muzikale
ondersteuning.
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Op zaterdag 9 November was het groot feest in de st. Josephkerk in
Wateringen. Jongerenkoor Corbulo uit Wateringen vierde haar gouden
jubileum! Het oudste Jongerenkoor van het Westland heeft deze dag
gevierd middels een jubileumviering en aansluitend een concert. De vele
enthousiaste oud-leden hebben ervoor gezorgd dat het concert tot een
groots feest werd gemaakt. Een volle kerk, met circa 500 mensen, liet zien
dat Corbulo door de 50 jaar heen veel goede indrukken heeft gemaakt!
Ontmoeting en samen zingen stonden bij dit onvergetelijke feest op de
hoogste plaats en het thema 'Samen één familie' liet perfect zien wat
Corbulo door de jaren heen is geweest. Het jongerenkoor hoopt ook in de
toekomst nog vele jaren van zich te laten horen! Dus ben of ken jij iemand
tussen de 13 en 29 jaar die houdt van zingen en gezelligheid? Mail naar
jkcorbulo@jkcorbulo.nl. of kijk op onze facebookpagina of instagram! Tot
snel!
Liefs, Jongerenkoor Corbulo

foto: Hans Samwel

ToF 8 december 2019
Op 8 december komt de Tour of Faith naar de H. Antonius van Padua aan de
Fluwelen Burgwal 45 in Den Haag! Tour of Faith is de maandelijkse
jongerenontmoeting voor jongeren (16-30 jaar) in het bisdom Rotterdam.
Deze keer begint de meeting om 14:00uur met de eucharistieviering i.v.m.
de mogelijkheid het sacrament van boete en verzoening te ontvangen, als
voorbereiding op Kerstmis. Na de viering is er catechese en vervolgens om
16:30uur aanbidding en mogelijk tot het ontvangen van dit sacrament. Zoals
gewoonlijk wordt er afgesloten met een maaltijd.
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