PLAATS voor nieuwe cursisten in de groepen ‘MEER DAN GELOVEN NU’
In onze parochie zijn 2 groepen ‘Meer dan Geloven Nu’ actief:
• Groep Erica, gestart in 2013, bestaande uit deelnemers van alle locaties,
heeft als bijeenkomstlocatie de parochiezaal op Erica; Kerkweg 122.
• Groep Emmen, gestart in 2014, bestaande uit deelnemers van alle locaties,
komt bijeen in het parochiehuis het Drieluik in Emmen.
Iedere groep komt gedurende een jaarseizoen (september/mei) 7 keer bijeen,
1 keer per maand op een maandagavond van
19.45 - 22.00 uur. Maandelijks wordt een bepaald
thema besproken, uitgewerkt rondom Bijbelteksten, kunst en muziek. Er is tijd en ruimte voor
gebed en er worden gespreksvragen en Bijbeltheologische achtergronden aangereikt.
De groepen worden geleid door Gina Touw en
werken met een, vanuit haar theologische scholing, zelf ontwikkeld programma, dat de deelnemers per email wordt toegestuurd. Er wordt een maximum van 10 deelnemers
per groep aangehouden.
Vanaf het nieuwe seizoen 2018/2019, dat start in september a.s. is er, door
vertrek van enkele cursisten, plaats voor 3 nieuwe deelnemers in de groep
Erica en 2 nieuwe deelnemers in groep Emmen. De groepen staan open
voor parochianen uit alle 4 geloofsgemeenschappen (deellocaties) en andere
geïnteresseerden!
Daarnaast kunt u maandelijks deelnemen aan ‘Christelijke Meditatie’.
Op donderdag 11 oktober a.s. kunt u meedoen aan ‘Liturgisch Bloemschikken’ met als thema ‘De Hoeksteen van de samenleving’.
In de Mariamaand hebben we, in aansluiting op het thema Maria, op 25 oktober 2018, een religieus uitje op Erica naar de nieuwe Mariakapel bij de O.L.V
Onbevlekt Ontvangen kerk. Wij lunchen bij het Griendtsveenpark, krijgen
‘s middags een rondleiding bij de orchideeënkwekerij van Geel en eindigen met
een buffet bij China City op Erica.
Op 17, 18 en 19 mei 2019 zullen wij op Retraite gaan in het klooster’ van de
Franciscanessen in Thuine (D.), met als thema ‘Loslaten en thuiskomen.’
Ik wens iedereen in verbondenheid een mooi seizoen toe!
Met hartelijke groet, Gina Touw - ‘Meer dan Geloven Nu.’
U kunt kosteloos deelnemen, zowel aan de catechese- als aan de meditatiebijeenkomsten. Informatie of opgave van belangstellenden: via tel.
0591-633056 of op email: ginatouw@gmail.com
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