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Onderwerp

Sprekers

16 januari

Vindplaats van jezelf als kind van God

Bisschop Van Den Hende

20 februari

Don Bosco en jongeren

Mgr. Van Luyn

Een nieuw jaar!
Het begin van 2019 is aangebroken! 1 januari, de dag begint als
iedere andere dag, alleen nu hebben mensen voornemens en
wenst iedereen elkaar het beste toe!
Wat maakt nu toch dat mensen elkaar het beste toewensen op
dit moment van het jaar? Het leven wordt toch nog een stukje
mooier als we elk moment van het jaar elkaar het beste
toewensen? Juist als mensen het nodig hebben. Al is het maar
een “Succes!” voor een toets, of een “Sterkte!” vanwege een
groot verlies. Laten we in 2019 elkaar wat vaker het beste
toewensen en niet alleen tijdens de nieuwjaarsreceptie! Een
beetje naastenliefde maakt de wereld toch zoveel mooier!?

Spreker van de
Maand!

Aankomende thema-avond
hebben we een bijzondere
gastspreker. Mgr. Hans
van den Hende zal komen.
Mgr. Van den Hende is op
9 januari 1964 geboren in
Groningen. Hij heeft
Theologie en Filosofie
gestudeerd aan de
Universiteit in Utrecht. In
1991 is hij tot priester
Afgelopen thema-avond hebben we over naastenliefde gepraat. gewijd. Nadat hij Bisschop
Naastenliefde in de vorm van vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk van Breda is geweest, is
hij sinds 10 mei 2011
is niet alleen werk, het is ook een daad van liefde, voor de
Bisschop van de regio
medemens! Aankomende thema-avond komt Bisschop Van Den
Rotterdam. Komt allen
Hende vertellen over het thema Vindplaats van jezelf als kind
naar deze bijzondere
van God. Vind je het onduidelijk wat dit thema inhoud? Kom dan gastspreker op 16 januari
a.s.!

juist naar deze avond! Om 18:00uur starten we met een H. Mis,
waarna een maaltijd wordt genuttigd en vervolgens de
inhoudelijke avond begint. Mee-eten? Mail naar
info@rkjwestland.nl. De eerste keer kun je gratis mee-eten!

Netwerkmeeting Westlandse kerken
In het Westland werken allerlei kerken en mensen samen om missionaire
initiatieven mogelijk te maken. Namens de Westlandse kerken wil de
werkgroep Westland Missionair je van harte uitnodigen voor een
netwerkmeeting op 23 januari om hier met elkaar van gedachten over te
wisselen. Dr. Sake Stoppels is uitgenodigd om het onderwerp in te leiden. Hij
was jarenlang docent gemeenteopbouw aan de VU en stelde de vraag naar
onze missie onlangs in alle scherpte aan de orde. Hij constateerde dat de
vraag naar het heil opvallend weinig ter sprake komt in missionaire
projecten. Er lijkt hierover verlegenheid te zijn. Dus hoogste tijd om hier
met elkaar over na te denken. Inloop is vanaf 19:00uur en de avond start om
19:30uur in de Theaterloods, Hoogwerf 8c, 2671 MJ in Naaldwijk.De kosten
zijn 5 euro p.p. en aanmelden kan via meeting@westlandsekerken.nl
In verband met een beperkt aantal plaatsen is het noodzakelijk om je vooraf
aan te melden. Meld je tijdig aan via meeting@westlandsekerken.nl want vol
is vol! Alvast bedankt en graag tot ziens op 23 januari.

RKJ Westland; info@rkjwestland.nl

In de avond en nacht van 26 op 27 januari willen we met een leuke groep
jongeren in het Westland de WereldJongerenDagen in Panama meebeleven.
Het programma start op zaterdag 26 januari met een jongerenviering in de
Josephkerk in Wateringen, waarna we met z’n allen spelletjes gaan doen en
de WJD gaan meebeleven. Zondagochtend eindigt het evenement met een
viering in de st. Andreaskerk in Kwintsheul. De locatie waar geslapen wordt,
wordt volgende week bekend gemaakt.Info en aanmelding (vóór 24 januari
a.s.): pastor Walther Burgering, 0629.562.865, burgering@rkwestland.nl

Thema: Vindplaats van jezelf als kind van God; Aanvang: 18:00 uur
Dijkstraat 25, Honselersdijk
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