
De bijeenkomsten ‘Geloven Nu’ worden 

begeleid door pastor Zuidersma.  

 

De data van de bijeenkomsten zijn: 

Dinsdag 25 september 2018  

16 oktober  

  27 november  

  22 januari 2019 

  26 februari 

  26 maart  

  23 april 

  28 mei 

 
Tijd:  20.00-22.00  uur 
 
Waar:  Parochiecentrum St.Bonifacius 

Paradijslaan 6 
Alphen aan den Rijn 

 
Aanmelding:  
- via email:  
volwassenencatechese@heiligethomas.nl 

o.v.v. “Geloven Nu “groep 
 

of 
-  telefonisch op werkdagen tussen  

9-12 uur bij: 
Centraal Secretariaat,  

 tel: 0172-475975  
 
 
 
 
 
 

- Wijzigingen voorbehouden - 
 

De werkgroep Volwassenencatechese 
organiseert in werkjaar 2018/2019 de 

volgende cursussen: 
 

-  ‘Geloven Nu’  
Bijbelverhalen zijn het uitgangspunt 

van gesprek over het verbindende thema: 
VREDE 

 
- ‘Wat geloven we nu?’ 

Thema is: ‘Op reis met je beschermengel’ 
Gespreksavonden aan de hand van 

onderwerpen  
 

- Bijbelcursus:  
‘Het evangelie volgens Johannes’ 

 
Door het jaar heen worden er ook  thema- 

bijeenkomsten georganiseerd, o.a. een 
filmavond, dag van het Jodendom, jaarthema 

parochie en een wandeling. 
 

Meer informatie vindt u in de folders, 
parochiebladen en op de website: 

www.heiligethomas.nl 
 
 

 
Parochie H.Thomas 

 
Locatie H.H. Engelbewaarders 

Locatie H.Michaël en H.Bernardus 
Hazerswoude 

 
Locatie De Bron  

Locatie St.Bonifacius 
Alphen aan den Rijn 

 

 
 
 
 
 
 

Geloven Nu: 
 

In gesprek over … 
 

 

 
 

 

…het verbindende  
thema: VREDE  

 
 
 

    Parochie  
    H.Thomas 
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Geloven Nu 
 
 
 

- Wat is dat? 

 

Bij een ‘Geloven Nu groep’ komen mensen 

samen om met elkaar over geloofs- en 

levensvragen te praten. Na een korte 

introductie leidt de opzet van het 

programma als vanzelf tot diepergaande en 

persoonlijkere gesprekken. Er heerst 

daarbij een ongedwongen sfeer, diepgang 

en humor wisselen elkaar af. De 

bijeenkomsten worden geleid door een 

gespreksleider. Dit kan een pastor zijn, 

maar ook leken kunnen deze taak 

vervullen. 

 

Werkjaar 2018-2019 

 

‘Een verbindend gesprek’ 

Deze woorden vormen het uitgangspunt in 

het seizoen 2018-2019. Het leven gaat zo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

snel voorbij , vaak is er nauwelijks tijd voor 

bezinning over wat werkelijk van betekenis  

is. In een Geloven Nu groep worden deze 

momenten bewust gezocht. Vragen 

waarop soms geen eenduidig antwoord te 

geven is, krijgen de ruimte en blijken ons  

leven vaak verassend veel verdieping te 

geven.   

 

Deelnemen aan ‘Geloven Nu’ vraagt 

openheid en nieuwsgierigheid naar het 

verhaal van God, het verhaal van andere 

mensen en een openheid voor eigen groei 

en ontwikkeling.  

 

Komend seizoen spreken we met elkaar 

over vrede. Met behulp van Bijbelverhalen 

en vredebrengers uit onze tijd  gaan we met 

elkaar in gesprek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thema’s van de avonden zijn: 

 

• Van zwaard tot ploeg 

• Vredemakers in de naam van de HEER 

• Vrede geven 

• Barnabas, de bruggenbouwer 

• Een wijze vrouw 

• Nieuwe mensen worden 

• Uw vreemdelingen 

• Dag Hammarskjöld 

 

 

U bent van harte welkom bij ‘Geloven Nu’! 

De eerste bijeenkomst is 25 september om 

20.00 uur in de pastorie van de 

Bonifaciuskerk. Graag tot dan! 

 


