
Catechese aanbod najaar 2019 
geloofsvorming en verdieping

Parochie HH. Petrus en Paulus

“Het geloof is niet 
alleen een cultureel 
erfgoed, maar een ge-
schenk, een gave, die 
ontstaat uit de 
persoonlijke 
ontmoeting met Jezus 
en het vrij en 
vreugdevol 
aanvaarden van het 
nieuwe leven dat het geloof ons 
aanbiedt”

paus Franciscus 3 maart 2014

Catechese najaar 2019

 1) Alpha
 2) Hoe staan we ervoor?
 3) Wat zegt de paus?
 4) Augustinus en Adrienne
 5) De Kerk van de 
  21 oecumenische Concilies
 6) Leven vanuit de kracht van
  het vormsel
 7) Een katholieke inleiding op
  de Heilige Schrift
 8) De werkelijkheid van de hemel 
  en de hel
 9) Bezinning op en voor de Advent
10) Jean Vanier 
11)  Houd het eenvoudig
12) Filmavonden

AGENDA
September
  9 Houd het eenvoudig
 Hoe staan we ervoor
12 Wat zegt de paus over …
16 Hoe staan we ervoor
23 Start Alpha
26 Augustinus en Adrienne von Speyr
 Wat zegt de paus over …
27 Film en spiritualiteit 

Oktober
  9 De Kerk van de Concilies 
14 Houd het eenvoudig
15 Leven vanuit het vormsel 
  Katholieke inleiding op de H.Schrift
18 Film en spiritualiteit
24 Wat zegt de paus over …
29 Leven vanuit het vormsel 
30 Hemel en hel 
31 Wat zegt de paus over …

November 
  7 Augustinus en Adrienne von Speyr
11 Houd het eenvoudig
13 De Kerk van de Concilies 
19 Leven vanuit het vormsel 
 Katholieke inleiding op de H.Schrift
20 Hemel en hel 
22 Film en spiritualiteit
28 Augustinus en Adrienne von Speyr 
30 Adventsbezinning

December
  4 Jean Vanier 
11 De Kerk van de Concilies 
17 Katholieke inleiding op de H.Schrift 
18 Jean Vanier 

Opgave niet nodig, behalve voor de Alpha.

Aanbidding
in de HH. Petrus en Paulus

Heilige Lodewijkkerk 
24 uurs-aanbidding
vrijdag 14.00 uur tot zaterdag 14.00 uur
(De kapel is vrij toegankelijk behalve van 23.00 
uur tot 7.00 uur dan is deze alleen open voor 
mensen met de toegangscode)

zondagavond van 17.00 uur - 18.00 uur 

Sint Josephkerk 

woensdag van 18.30 uur - 19.00 uur

Heilige Petruskerk
tweede woensdag van de maand van 
11.00 uur - 12.00 uur

meer info over aanbidding: 
aanbiddingleiden@gmail.com

OPEN KERK-ACTIES

Hartebrugkerk
zaterdag 2 nov en 21 dec 14 - 16 uur

meer info over open kerk-acties: 
Bas van Pampus pw
06 -52246826 / 
pwbasleiden@gmail.com

11) Houd het eenvoudig
        het katholieke geloof verkennen   

Aan de hand van tien 
thema’s met uitleg en 
gesprek. Er is altijd 
een korte excursie bij 
naar het kerkgebouw. 

Data:  
9 sept: De Sacramenten 
14 okt: Thuis bidden en bijbellezen
11 nov: Eeuwig leven

Tijd: 14.00 - 15.30 uur

Waar:
Pastorie Sint Joseph, Herensingel 3

Door: 
diaken Clavel en Annelies Cremers

12) Film en Spiritualiteit   

Het thema van de 3 films is: 
Onze zorg voor de schepping.
Data:  
27 sep: The biggest little farm
18 okt: The good Lie
22 nov: Homeless at Harvard

Tijd: 19.15 - 22.30 uur (met pauze)

Waar:
Romanuszaal, Lange Mare 79

Door: Marlène Falke-De Hoogh pw

9) Bezinning op en voor de Advent 

Wat is de geschiedenis 
en de betekenis van 
de Adventstijd en hoe 
kunnen we die 
concreet meer 
beleven?

Data:  zaterdag 30 nov

Tijd: 10.30 - 11.30 uur (10.15 koffie)

Waar: 
Pastorie H.Lodewijk, Steenschuur 19

Door: pastoor Smith

10) Jean Vanier;
       over de kracht van liefde  

Hij stond aan de 
basis van een 
internationale 
organisatie van 
ARK-leefgemeen-
schappen waar 
personen met een ontwikkelings-
stoornis samenwonen met de personen 
die hen bijstaan. 

We gaan één van zijn boeken be-
spreken: over liefde, kwetsbaarheid, 
genezing en heelheid.

Data:  woensdag 4 en 18 dec

Tijd: 20.00 - 21.30 uur

Waar:
Pastorie Sint Joseph, Herensingel 3

Door: Bas van Pampus pw



Data:
donderdag 12, 26 sept, 24, 31 okt

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Waar:
Petruspastorie, Lorentzkade 16A

Door: Bas van Pampus pw

4) Augustinus (†430) en 
 Adrienne von Speyr (†1968) over … 

God, de Heer, de 
Kerk, het gebed, de 
Biecht en de 
Eucharistie, Maria 
en eeuwig leven …

Data: donderdag 
26 sept, 7 nov, 28 nov 
(+ feb, mrt, apr, mei, jun 2020)  

Tijd: 20.00 - 21.30 uur

Waar: 
Pastorie H.Lodewijk, Steenschuur 19

Door: pastoor Smith

5) De Kerk van de 
     21 oecumenische Concilies

Een geschiedenis van alle Concilies, met 
de belangrijkste decreten. 

De 7 Concilies van voor het 
oosters schisma, en de 14 Concilies 
nadien tot en met het 
2e Vaticaans Concilie. 

Data: 
woensdag 9 okt, 13 nov en 11 dec

Tijd: 20.00 - 21.30 uur

Waar: 
Pastorie St. Joseph, Herensingel 3

Door: pastoor Smith

6) Hoe kan ik leven vanuit 
     de kracht van mijn vormsel? 
      Onze koninklijke, profetische 
      en priesterlijke roeping 

Begrepen we maar half wat we allemaal 
ontvangen hebben bij ons vormsel …

Er is zoveel meer te ontdekken en de 
Heilige Geest staat te trappelen om ons 
naar nieuwe diepte en vergezichten te 
brengen.

Data: dinsdag 15, 29 okt en 19 nov

Tijd: 20.00 - 21.30 uur

Waar:
Petruspastorie, Lorentzkade 16a

Door: Bas van Pampus pw.

7) Een katholieke inleiding op 
     de Heilige Schrift 
Aan de orde komt o.a.
Hoe is de Schrift 
ontstaan? - Schrift en 
Traditie - de manuscripten 
- overzicht van OT en NT 
-  Welke teksten moet je 
gelezen hebben? - Geweld 
in OT? - Is Genesis geschiedenis? - 
Wat is inspiratie? … 
Graag een eigen Bijbel meebrengen.

Data: 3e dinsdag vd maand
15 okt, 19 nov, 17 dec
(+ jan, feb, mrt, apr, mei 2020)

Tijd: 20.00 - 21.30 uur

Waar: 
Pastorie H.Lodewijk, Steenschuur 19

Door: pastoor Smith

8) De werkelijkheid van de hemel
     en de hel
Wat staat ons 
te wachten na 
dit leven hier op 
aarde? Bestaat er 
echt een hel? Waar 
zien we vooraf-
beeldingen van hemel en hel op aarde? 

Data:  woensdag 30 okt en 20 nov

Tijd: 20.00 - 21.30 uur

Waar:
Pastorie Sint Joseph, Herensingel 3

Door: Bas van Pampus pw

1) Alpha

30 miljoen 
mensen over de 
hele wereld 
volgden al 
de Alpha! 

Waarom? Het is 
een eigentijdse 
manier om het 
christelijk geloof 
(nog beter) te leren kennen.

Samen eten, luisteren en praten
over o.a. … Wie is Jezus? - Wat is 
geloven? - Hoe kan je bidden? - Waar 
ervaar je God? - Wat is er na de dood?

Misschien een idee om samen met 
iemand deze Alpha te volgen? 

Iedereen is welkom.

Data:
elke maandag 23 sept t/m 25 nov 
+ zaterdag 26 okt

Tijd:
18.45 warme maaltijd - inleiding -
koffie - gespreksgroep tot 21.30 uur

Waar:
Petruspastorie, Lorentzkade 16A

Door o.a. 
(ook voor info en opgave):
pastoor Smith:  
071 5130700 / jhsmithpr@gmail.com
Bas van Pampus pw:
06-52246826 / 
pwbasleiden@gmail.com

2) Hoe staan we ervoor als Kerk?
      In Nederland, in Europa en de wereld

Het zijn moeilijke 
tijden voor onze 
Nederlandse kerk, 
maar er zijn wel 
degelijk tekenen 
van hoop …  
En is het in de rest 
van Europa beter? Of moeten we verder 
kijken, naar Azië, Afrika, Amerika …
Hoe ontwikkelt de Kerk zich daar? 
Het helpt om ons nauwe en rauwe per-
spectief te verwijden en ons te 
verblijden over positieve groei van de 
universele Kerk!

Data: maandag 9 en 16 sept

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Waar: 
Antoniuspastorie, Boshuizerlaan 13

Door: Bas van Pampus pw

3) Wat zegt onze Paus over …
      biechten–bekering-duivel-heiligheid …?

Paus Franciscus heeft 
veel te zeggen. En hij 
durft rake dingen te 
zeggen. Vanuit zijn 
leven, werkervaring, 
inzicht en geloof kan hij 
ons inspireren en 
de weg wijzen naar een 
voller, christelijk leven. 
En wat hij zegt, maakt hij ook waar in 
zijn daden. Wie wil van hem leren om 
het ook te doen?


