
 

 

 

 

 

De werkgroep Volwassenencatechese 

verzorgt door het jaar heen diverse 

 thema-bijeenkomsten.  

 

Data en thema’s voor het  

seizoen 2019-2020 zijn: 

 

 

Zaterdag 14 en dinsdag17 december 

Bezinning advent 

 

Vrijdag 17 januari  

Dag van het Jodendom 

 

Dinsdag 10 maart  

Thema-avond rond  

40-dagentijd 

 

Donderdag 14 mei 20.00 u 

Bijeenkomst rond Jaarthema 

 

Vrijdag 19 juni 18.30u 

Wandeling 
 

 

 

 
 
 

De werkgroep Volwassenencatechese 
organiseert in werkjaar 2019-2020  

de volgende cursussen: 
 

-  ‘Op reis in het Land van Geloven’ 
Verdiep je geloof in de ontmoeting met 

reisgenoten. 
 

- Bijbelcursus: het boek Genesis , de 
verhalen van Abraham 

 
- ‘Bijbelse verhalen komen tot leven’ 

voor ouders van schoolgaande kinderen: 
Wat betekenen de verhalen  

voor onszelf en onze kinderen. 
 

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

www.heiligethomas.nl.  
U bent van harte welkom bij de 

bijeenkomsten! 
 
 

 
 

 
Parochie H.Thomas 

 
Locatie H.H. Engelbewaarders 

Locatie H.Michaël en H.Bernardus 
Rijnwoude 

 
Locatie De Bron  

Locatie St.Bonifacius 
Alphen aan den Rijn 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Bijbelse verhalen  
komen tot leven” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Parochie  
    H.Thomas 

 

http://www.heiligethomas.nl/


 

 
“Bijbelse verhalen  
komen tot leven” 

 
  

 
Zijn verhalen wel belangrijk voor 
volwassenen?  
 

We groeien op in een wereld die vol 

verhalen is. Al van jongs af aan horen we 

verhalen. Verhalen die onze ouders ons 

vertellen en verhalen die we later zelf tot 

ons nemen door boeken, films en andere 

vormen. Van sprookjes tot de verhalen 

over hun leven en wat ze hebben 

meegemaakt van de grootouders  
 

Verhalen zijn belangrijk voor onze 

ontwikkeling, want in die verhalen zitten 

veelal boodschappen verborgen. Op z’n 

minst een ‘çlou van het verhaal’. De 

sprookjes gaan bijvoorbeeld over goed en 

kwaad. Mythes en legendes die iets 

vertellen over hoe bepaalde dingen tot 

stand zijn gekomen. Hoe keuzes van 

mensen tot bepaalde gevolgen leiden. Dit 

geldt dan ook voor bijbelse verhalen.  

 

Vele van deze bijbelse verhalen kennen 

we van school of van de kerk, maar wat 

willen die verhalen nu zeggen? Welke 

boodschap zit er in verborgen?  

 

 

Belangrijker misschien nog: hoe moeten 

we die verhalen verstaan en ‘toepassen’ in 

ons leven? Het is immers niet zo makkelijk 

om de verhalen te begrijpen. Ze zijn 

immers geschreven door mensen vanuit 

een andere cultuur en een andere tijd. 

Toch kunnen deze verhalen van groot 

belang zijn voor ons leven in deze 21e 

eeuw.  
 

Voor wie? 
 

De avonden zijn in principe voor ouders 

van nog ‘schoolgaande’ kinderen. Of ze nu 

op de basisschool, middelbare school of 

een andere vervolgopleiding zitten. Als u 

zich aangesproken voelt om met mij naar 

verhalen te luisteren, dan bent u van harte 

uitgenodigd. 
 

Wat gaan we doen? 
 

Zo zullen we in 8 bijeenkomsten 8 

verschillende verhalen lezen en uitdiepen 

met elkaar. Allereerst zullen we proberen 

te begrijpen wat er staat. Daarna zullen we 

met elkaar uitwisselen, wat het vervolgens 

kan betekenen voor onszelf, voor onze 

kinderen. Hoewel voor de avonden 

verhalen door mij zullen worden 

uitgekozen, bent u welkom om zelf een 

bepaald verhaal in te brengen, mits dit 

tijdig gebeurt. Hopelijk mogen we elkaar 

dan treffen op deze cursus. 

 

 

De cursus wordt begeleid door  
pastor Lâm Thê Nguyên 
 
Wanneer:  
   Vrijdag  18 oktober 2019 

15 november   

24 januari  2020 

21 februari       

20 maart          

17 april             

 17 mei 

  19 juni 

 

Tijd:  20:00 – 22:00 uur 
 
Waar: parochiecentrum van de  

St. Bonifaciuskerk. 
Paradijslaan 6, 2405 CC 

 Alphen aan den Rijn 
 
Aanmelding:  
 
- via email:  
volwassenencatechese@heiligethomas.nl 
o.v.v. Bijbelse verhalen komen tot leven. 

 
-  of telefonisch op werkdagen  
 tussen 9-12 uur bij: 

Centraal Secretariaat,  
 tel: 0172-475975  

 
- of bij uw eigen parochiesecretariaat.       
 
 
 

 
 

- Wijzigingen voorbehouden – 

mailto:volwassenencatechese@heiligethomas.nl

