OP WEG NAAR PASEN 2017
DE WEG TEN LEVEN IN WOORD EN BEELD
Geloofsvorming in de Veertigdagentijd
Dit jaar, het liturgisch A-jaar, worden de zondagslezingen gekozen rond
de groei naar de vernieuwing van het doopsel. De weg is een klassieke
doopcatechese. In vijf stappen worden we voorbereid op de viering
van het paasmysterie. De avonden openen met een meditatie rond
klassieke gebedsprenten die het thema visueel verbeelden. Dr E.
Verheggen zal deze prenten toelichten en ons
helpen kijken. Vervolgens houden de pastores parochievicaris A. van der Helm, parochievicaris
J. Rivadeneira Aldás en broeder Kornelius Maria
csj - een meditatieve inleiding waarna we rond
enkele vragen met elkaar in gesprek gaan. De
avonden worden afgesloten met het zingen van
eenvoudige completen in de kerk.

Avondindeling
19.45 u Koffie/Thee in de Maria ten Hovezaal
20.00 u Inleiding rond gebedsprentje
20.15 u Meditatie rond het thema en de Bijbeltekst
20.40 u Uitwisseling in kleine groepen in de pastorie
21.30 u Afsluiting met het zingen van de Completen in de
kerk
Kosten
: € 5 (eenmalig)
Informatie : Adele Nieuweboer tel. 070- 3863457
--------------------------------------------------------------------------------------Opgave voor de catechese “De Weg ten Leven in Woord en Beeld”
Naam…..…. …………………………………………………………………………….
Adres….…………………………………………………………………………………..
Postcode…………………………………………………………………………………..
Tel…… ….…………………………………………………………………………………
Graag uw emailadres…………………………………………………………………
0 Vervoer naar de kerk is nodig
Liefst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 28 februari, in de bus
achter in de kerk of per email naar: secretariaat@stjacobus.nl of
opsturen naar:
Pastorie Sint Jacobus
Willemstraat 60
2514 HN Den Haag

De volgende thema’s komen aan bod:
week 1
(6 maart)
Verleidingen en beproevingen zijn testen om ons krachtiger te maken.
(Matteüs 4, 1-11)
week 2
(13 maart)
Wie zich bewust is van de belofte en het visioen God, vindt een
richting. (Matteüs 17, 1-9)
week 3
(20 maart)
Wie nieuwe bronnen in het leven aanboort, kan de waarheid zien.
(Johannes 4, 5-42)
week 4
(27 maart)
De vergeving van God kan onze blindheid en hardheid wegnemen.
(Johannes 9, 1-41)
week 5
(3 april)
De levenwekkende woorden van God bevrijden ons van doodse
verlamdheid. (Johannes 11, 1-45)
week 6
(10 april)
Avond van barmhartigheid: gebedsviering en aanbidding en
gelegenheid het sacrament van verzoening te ontvangen.
Op weg naar Pasen
Als voorbereiding op het Paasfeest wordt in de geloofsgemeenschap
Sint Jacobus geloofsvorming aangeboden tijdens de Veertigdagentijd.
Parochianen van alle geloofsgemeenschappen zijn van harte

uitgenodigd hieraan mee te doen. Deze geloofsvorming biedt de
mogelijkheid om zijn of haar geloof te vernieuwen en te verdiepen.
Alleen het verlangen hiernaar is reden genoeg om mee te doen.
De opzet is eenvoudig:
Dagelijks tijd nemen voor gebed en overweging van een stukje uit de
Bijbel. Wekelijks bijeen komen voor een inleiding en het in kleine
groepen gezamenlijk delen van ervaringen.
Zo gaan we met deze lezingen/bijbelteksten op weg naar Pasen om
dieper geworteld te zijn in de ontmoeting met God die leeft en ons het
ware leven geeft in de verrezen Christus.

