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Programma verdiepingsavonden 

De Bijbel voor dummies

Bijbelse bezinning op het katholieke geloof

Onze geloofsbelijdenis nu

Meditatief lezen en zingen in de sfeer van Taizé

Geloofsopvoeding in het gezin

Parochiecluster Roerstreek4. Meditatief lezen en zingen in de sfeer van Taizé.

Meditatief lezen en zingen in die unieke sfeer van Taizé. Dat kan ook in onze eigen omgeving: 
We beginnen de verdiepingsavonden met een ontvangst, waarin we even bijpraten en samen een kop
koffie drinken. Daarna volgt er een inleiding op een Bijbelverhaal en oefenen we enkele liederen. 
Vervolgens nemen de deelnemers plaats in de kerk rondom het kruis van Taizé. Met kaarslicht en 
Taizémuziek volgt er een meditatie. Tevens is er een moment van stilte. We sluiten de avond weer af
waar we begonnen, in de multifunctionele ruimte van de St. Matthiaskerk. De avonden beginnen om
20.00 uur en zijn rond 22.00 uur ten einde.

De avonden worden ingeleid en begeleid door Lian Overbeeke en Désirée van Breugel. Aanmelding
mag en is handig bij de voorbereiding. Maar u mag ook altijd gewoon een keer komen kijken wanneer
u zich afvraagt of dat misschien ook iets voor u is. 

De avonden zijn laagdrempelig: iedereen is welkom, u hoeft niet bekend te zijn met de Bijbel en u hoeft
ook niet te kunnen zingen! Indien u wilt deelnemen, verzoeken wij u om u even aan te melden bij het
parochiebureau.

Tijd, onderwerp en plaats:
• Woensdag 26 september 2012: Opening seizoen met een Taizéviering; 

aanvang 20.00 uur in St. Matthiaskerk Posterholt. 
• Woensdag 21 november 2012: Meditatief lezen én zingen; 

20.00 - 22.00 uur, multifunctionele ruimte St. Matthiaskerk Posterholt
• woensdag 30 januari 2013: Meditatief lezen én zingen 

20.00 - 22.00 uur, multifunctionele ruimte St. Matthiaskerk Posterholt
• woensdag 10 april 2013: Meditatief lezen én zingen 

20.00 - 22.00 uur, multifunctionele ruimte St. Matthiaskerk Posterholt
• woensdag 19 juni 2013: Sluiting seizoen met een Taizéviering; 

aanvang 20.00 uur in St. Matthiaskerk Posterholt.

5. Geloofsopvoeding in het gezin.

‘Geloofsopvoeding in het gezin’ is een serie verdiepingsavonden speciaal voor jonge ouders, om met 
elkaar van gedachten te wisselen over vragen bij de opvoeding zoals:
• Gedoopt en dan?
• Leren mijn kinderen het geloof op school? Bestaat de katholieke school nog?
• Hoe geef ik het geloof door aan mijn kinderen?
• Hulpmiddelen bij de gelovige opvoeding

De avonden worden geleid door pastoor Honings. Opgave vooraf is wenselijk. 

Tijdstip en Plaats: 
• Maandag 28 januari 2013 en maandag 25 februari 2013. Aanvang: 20.00 uur. 
• Plaats: het zaaltje van de St. Matthiaskerk in Posterholt,  

Aanmelden

Aanmelding voor een of meerdere series verdiepingsavonden is mogelijk door op 
een briefje te schrijven (met uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mail)
voor welke serie verdiepingsavonden u zich wilt opgeven en dit in te leveren bij het
parochiebureau. Aanmelden kan ook telefonisch op nummer 0475 550920 of 
per mail secretariaat@roerkerken.nl. Kijk ook eens op www.roerkerken.nl



Het geloof is een gave en een vrije

keuze. Maar als we kiezen, beseffen

we dan wel wat die keuze inhoudt?

Het geloof in de drieëne God wat

houdt dat in? Als je dat niet weet,

hoe kun je dan kiezen.

Vroeger waren er katholieke scholen.

En nu? Wat beloven ouders die hun

kind laten dopen? Leren zij hen iets

over Jezus Christus?

Zonder grond onder de voeten,wor-

den we alleen met de trends van de

tijd  en de wisselende mode heen en

weer geslingerd... terwijl we niet

weten en beseffen,welke schatten in

ons eigen huis verborgen liggen. Dat

vraagt op zoek gaan, want rust roest.

Deze verdiepingsavonden houden

ons geestelijk fit en in beweging...wie

er eenmaal aan begin, krijgt er niet

genoeg van....

(Paus Benedictus XVI heeft een speciale

‘Jaar van het Geloof ” aangekondigd dat

zal beginnen op 11 oktober 2012 op de

50ste verjaardag van de opening van

het Tweede Vaticaans Concilie. Het jaar

wordt afgesloten op 24 november 2013,

Hoogfeest van Christus, Koning van het

Universum).

Hoe zit het met uw eigen geloof? 

U ontvangt hierbij een aanbod en

bent van harte uitgenodigd om uw

geloof levend te houden!

Je geloof levend houden !!

Maak uw keuze uit ons aanbod van vijf sessies.

1. De Bijbel voor dummies
2. Bijbelse bezinning op het katholieke geloof
3. Onze geloofsbelijdenis nu
4. Meditatief lezen en zingen in de sfeer van Taizé
5. Geloofsopvoeding in het gezin

1. De Bijbel voor dummies.

De Bijbel is de basis van het Jodendom en van het Christendom. Maar
evenzo is de Bijbel de inspiratiebron voor tal van kunstvormen: muziek,
schilderkunst, beeldhouwkunst, literatuur en film. De Bijbel is het unieke
boek met een eeuwenoude maar tegelijk uiterst actuele levenswijsheid. 

Mensen vragen ons soms ‘Ik zou wel de Bijbel willen lezen, maar ik weet
niet hoe ik dat moet doen en waar ik moet beginnen?’ Met het handboek
‘De Bijbel voor Dummies’ dat in deze bijeenkomsten wordt behandeld,
krijgt U daarop een antwoord. Stap voor stap raakt U beter thuis in dit fun-
dament van de westerse beschaving. U bereidt zelf een aantal bladzijden
voor uit het eigentijdse handboek. 

Oud-deken Th.Willemssen die een jaar in Israel heeft gewoond, het land
van de Bijbel, begeleidt U daarbij.

Tijden  Dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
2012: 2 oktober, 6 november en 4 december.
2013: 8 januari, 5 februari en 5 maart. 

Plaats Parochiebureau Herkenbosch of parochiebureau Melick. 
(afhankelijk van het aantal deelnemers)

Lesmateriaal De Bijbel voor dummies.
Begeleider oud-deken Th. Willemssen.

2. Bijbelse bezinning op het katholieke geloof (vervolg).

Het afgelopen seizoen organiseerden wij al met succes verdiepingsavonden rondom het boek
‘Geloof onder woorden’, het basisboek voor Katholieken’. Die bijeenkomsten zijn door de deelne-
mers als dermate positief en verrijkend ervaren, dat zij om een vervolg hebben gevraagd. 

De zelfwerkzaamheid van de deelnemers staat in de aanpak van deze verdiepingsavonden
voorop. De deelnemers bereiden thuis telkens twee hoofdstukken voor. Ze lezen de teksten en
overwegen de inhoud rondom de vraag ‘Wat betekent dit voor mij’. 

Op de bijeenkomsten worden onder leiding van oud-deken Th.Willemssen, de vragen en de ont-
dekkingen met elkaar besproken en gedeeld. Dat wordt als zeer verrijkend ervaren. De groep
staat open voor nieuwe deelnemers. 

De aanschaf van het boek  ‘Geloof onder woorden.  Katholiek basisboek voor volwassenen’ is
wenselijk. Dit is verkrijgbaar via het Carolushuis, Swalmerstraat 100 te Roermond.

Tijden Dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.
2012: 16 oktober, 20 november en 18 december.
2013: 16 januari, 19 februari en 19 maart.

Plaats Parochiebureau Herkenbosch.
Begeleider oud-deken Willemssen.

3. Onze Geloofsbelijdenis NU!

Op 11 oktober 2012 is het precies 50 jaar geleden dat paus Johannes XXIII het Tweede Vaticaans
Concilie opende. De opening van deze unieke vergadering van alle bisschoppen was het start-
punt voor een omvangrijke bezinning van de kerk op haar geloof. De priesters zochten naar
wegen om het geloof in de moderne tijd ingang te doen vinden in de harten van de mensen. 

Helaas heeft deze opzet bij veel gelovigen niet geleid tot succes. De kennis en beleving van het
geloof is in de afgelopen 50 jaar eerder achteruit gegaan dan gegroeid. Dit heeft ook paus Bene-
dictus XVI ingezien. Daarom heeft hij het Jaar voor het Geloof uitgeroepen; dit begint op 11 ok-
tober 2012 en eindigt op  24 november 2013.

De paus vraagt de katholieken in het kader van het Jaar van het Geloof opnieuw aandacht te be-
steden aan het geloof. Hij stelt voor dat alle gelovigen dagelijks persoonlijk het Credo, de geloofs-
belijdenis, bidden.

In ons cluster willen wij iets doen met die vraag van de Heilige Vader. Wij bieden daarom een
cursus aan, waarin wij ons samen op de Geloofsbelijdenis bezinnen. Dit doen we aan de hand
van de uitleg van het Credo, zoals die in het ‘Compendium van de Catechismus van de Katho-
lieke Kerk’ staat. Dit is een korte samenvatting van de geloofsbelijdenis, die in 2008 in de Neder-
landse taal is verschenen. 

Wij gaan samen de uitleg van de geloofsbelijdenis in dit boekje doornemen. Daarbij wordt ruim
tijd besteed aan uitleg en gesprek. 
Alle parochianen worden uitgenodigd om inhoud te geven aan het Jaar van het Geloof. Iedereen
kan hierbij zonder inschrijving aansluiten. 

Tijden Maandagen  7, 14, 21, 28 januari, 4 en 11 februari 2013.
De avonden beginnen steeds om 20.00 uur.

Plaats Priorij Thabor.
Begeleider dr. P. Hamans.


