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Datum

Sprekers

18 dec

Religie & politiek

Kapelaan van Paassen

15 jan

Etiketten van de liturgie

Kapelaan D. Huntjes

Zorgen voor God’s schepping = zorgen
voor je naasten!

Open repetities

Zorg jij voor je naasten, door te zorgen voor Gods' schepping?
Stichting A Rocha komt op voor Gods' schepping en Martine van
Wolfswinkel kwam afgelopen thema-avond vertellen over dit
onderwerp. Wat kun JIJ doen om te zorgen voor Gods' schepping? Ga
bijvoorbeeld zoveel mogelijk op de fiets, scheidt afval of eet minder
vlees. Al deze voorbeelden kunnen ervoor zorgen dat je zorgt voor je
naasten, door te zorgen voor de aarde waarop we leven.

Altijd al eens willen komen
kijken bij een repetitie van
Jongerenkoor Corbulo in
Wateringen?! Kom a.s.
donderdag 12 december om
20:00uur naar parochiezaal de
Kolenkit in Wateringen!
Tot snel!

Religie & Politiek
Stem JIJ op een "christelijke" partij of volg je de stemwijzer? Kerk &
Staat waren in het verleden meer verweven met elkaar, maar
tegenwoordig zijn Kerk & Staat in Nederland gescheiden van elkaar.
Gelukkig vinden we in Nederland nog wel de combinatie religie &
politiek terug bij diverse politieke partijen. Wat zijn de voor- en
nadelen van deze twee vormen van politiek?
Op woensdag 18 december komt Kapelaan Betran van Paassen ons
meenemen in dit thema. De avond begint om 20:00uur, voorafgaand
wordt er met elkaar gegeten en is er een viering om 18:00uur met
Kapelaan Betran van Paassen als voorganger. 1ste x eten = gratis,
daarna 2 euro per x.

RKJ Delft Kerstdiner

RKJ Westland; info@rkjwestland.nl

Meld je aan voor 16 december via bestuur@rkjdelft.nl. Locatie: Nassaulaan
2, Delft (Sacramentskerk) Dress code: Kerstgroen

Thema: Religie en Politiek; Aanvang: 20:00 uur
Dijkstraat 25, Honselersdijk

Op zaterdag 21 december is het weer tijd voor het jaarlijkse rkj kerstdiner.
Het thema van dit jaar zal zijn: Evergreen!
De mis start om 18.15u. Vanaf 19.00u wordt er een heerlijk groen (groen is
niet altijd gezond) diner geserveerd. De avond wordt afgesloten met een
gezellige borrel. De kosten voor het diner incl. drinken zijn E7,- (tijdens de
borrel wordt een kleine vergoeding voor consumpties gevraagd).

Kerststal raakt harten van mensen
De kerststal “doet ons beseffen dat Gods liefde voor ons zo groot is, dat Hij
een van ons werd, zodat wij op onze beurt één met Hem mogen worden.”
Dit schrijft paus Franciscus in een apostolische brief die op 1 december
verscheen: ‘Admirabile signum’ (‘Bewonderenswaardig teken’). De paus was
die dag op bezoek in Greccio. Daar ligt de oorsprong van de kerststal.
De heilige Franciscus kwam in Greccio, toen en ook nu een klein stadje,
waarschijnlijk nadat hij in november 1223 Rome had bezocht. Franciscus
wilde de geboorte van Jezus in de stal in Bethlehem levendig in herinnering
brengen. Een van de inwoners van Greccio ging aan de slag met zijn
aanwijzingen en op 25 december vierden de franciscanen samen met
mensen uit Greccio de eucharistie bij die eerste kerststal.
De paus noemt het opbouwen van de kerststal “een vreugdevolle traditie”
en een rijke volksvroomheid. Met zijn brief wil de paus de traditie van de
kerststal stimuleren niet alleen in de families, maar ook het gebruik van de
kerststallen die op scholen een plek krijgen, op het werk, in ziekenhuizen,
gevangenissen en op de pleinen van steden en dorpen. Lees verder op:
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/brief-vanpaus-franciscus-de-betekenis-en-het-belang-van-de-kerststal
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