Ik geloof...
… maar waarin eigenlijk?

Oriëntatie in katholiek geloven
‘Ik geloof’: op vele manieren zijn mensen
met geloof bezig. Soms heel nadrukkelijk,
vaak ook is het een diep, maar ook nog
onduidelijk gevoel. Daarbij zijn zingeving
en geloof tegenwoordig weer onderwerp
van gesprek, waarbij we elkaar vaak kritisch
kunnen bevragen.
Christus inspireert gelukkig nog vele mensen.
De een komt daarvoor graag naar de
kerkelijke vieringen, de ander heeft meer
behoefte aan gesprek, ontmoeting en
informatie in kleine kring.
Daarnaast zijn er mensen die op belangrijke
momenten in hun leven in aanraking komen
met de kerk en het geloof, bijvoorbeeld bij
een doop, een communiefeest of een
huwelijk.
Op vele manieren kunnen ook vragen
opkomen over het hoe en waarom,
bijvoorbeeld rondom de Bijbel en rond
gebruiken en rituelen in de kerk.

Oriëntatie

Ter ondersteuning van geïnteresseerden,
die op zoek zijn naar verdere verdieping
van en gesprek over het geloof, heeft het
pastorale team van de HH. Franciscus en
Clara parochie en de Emmaüsparochie een
serie avonden ontwikkeld waarin vele
onderwerpen rondom geloof en kerk aan
de orde zullen komen.

Inhoud
Elke avond zal door één lid van het pastoraal
team geleid worden. Zo leren de deelnemers ook de verschillende teamleden
kennen. Rond het onderwerp dat centraal
staat wordt informatie gegeven, maar ook
zullen de eigen vragen van de deelnemers
ruim aan bod komen.

Voor wie

Deze serie avonden staat open voor iedereen
die meer wil weten en zich wil verdiepen in
de basis van het katholieke geloof en de
kerkelijke gebruiken. Voor mensen die
overwegen katholiek te worden is er ook
persoonlijke begeleiding beschikbaar.

DATA, TIJDEN EN OPGAVE

Alle bijeenkomsten vinden in het vooren najaar van dit jaar plaats op
donderdagavond van 20.00 tot 22.00
uur in ‘De Klepel’, Kerkweg 18 in Twello.
Er kunnen maximaal twintig mensen aan
deze oriëntatie meedoen.
De kosten voor deze serie bedragen
€25,--, inclusief koffie, thee en materiaal
om mee naar huis te nemen.
Dit bedrag kunt u bij de eerste bijeenkomst betalen.

25 april

Kennismaking
Hele pastoraal team
van de parochies

16 mei

Rondgang door de kerk
en opbouw van de liturgie
Wim Vroom, pastoraal werker

6 juni

12 september

3 oktober

Kerkelijk jaar
Ronald Dashorst, diaken
Bijbel - Oude Testament
Wim Vroom, pastoraal werker
Bijbel - Nieuwe Testament
pastor Sebastian

24 oktober

Sacramenten
pastoor Hans Hermens

21 november

Diaconie
Ronald Dashorst, diaken en
Ivan Kantoci, pastoraal werker

Info en aanmelding
Voor meer informatie en
aanmelding (graag vóór
15 april) kunt u terecht bij:
Ronald Dashorst
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
06 -16 912 727
Wim Vroom
vroom@franciscusenclara.com
0578 - 617806

