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Jan Zonneveld

Ben jij “bang” voor de dood?
Tijdens de afgelopen thema-avond in oktober hebben we het gehad over
bovenstaande vraag. Ben jij bang voor de dood? De meningen over deze vraag
waren zeer verdeeld. Velen waren bang voor de dood, doordat ze niet weten op
welke manier ze dood gaan. De angst voor de mogelijke pijn voorafgaand aan
de dood, maakten met name dat mensen bang waren voor de dood. Anderen
vertrouwden erop dat het goed zouden komen en vonden dat ze, ondanks hun
jonge leeftijd, mochten terugkijken op een mooi leven. Aan de hand van het
verhaal over Allerheiligen en Allerzielen kwam we uiteindelijk op dit
gespreksonderwerp. We hebben het verder gehad over de overledenen waar wij
aan denken tijdens Allerzielen. Over of we verdrietig of dankbaar terugdenken
aan deze overledenen en wat zij voor ons hebben betekend.
In november gaan we het hebben over Gods voorzienigheid. De blauwe zusters
in Den Haag leven van giften en zijn afhankelijk wat anderen hun te bieden
hebben. Hoe ervaren ze dit en is er wel eens te weinig eten? Op woensdag 21
november komen de blauwe zusters naar de RKJ avond in Honselersdijk;
aanvang 18:00uur met een viering, waarna een maaltijd wordt genuttigd en
vervolgens de inhoudelijke avond over Gods voorzienigheid begint. Mee-eten?
Mail naar info@rkjwestland.nl. De eerste keer kun je gratis mee-eten!

RKJ Lisse Midwinterbarbecue
RKJ Westland; info@rkjwestland.nl

Het evenement bestaat uit:
- Heilige mis (17:00) door hulpbisschop de Jong (Roermond);
- gevolgd door een barbecue (18:15) in de tuin van de pastorie.
De kosten zijn 8 euro p.p. De locatie van het evenement is
Heereweg 273, Lisse. Kijk op de facebook van RKJ lisse voor meer
informatie. De link om aan te melden:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9uoyPGpeHLNZzSA8
VPDumS_CSeYjz_DBAXVPxFzfn8FGSNA/viewform?c=0&w=1

Thema: Gods voorzienigheid; Aanvang: 18:00 uur
Dijkstraat 25, Honselersdijk

De RKJ-Lisse nodigt alle leden van alle jongerengroepen van harte
uit op 5 januari voor de jaarlijkse MidwinterBBQ! Samen met alle
jongeren (16 - 30 jaar) trotseren ze de kou en genieten van een
gezellige en lekkere BBQ.
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