De werkgroep Volwassenencatechese
organiseert in werkjaar 2018/2019 de
volgende cursussen:
De werkgroep Volwassenencatechese
verzorgt door het jaar heen diverse
thema-bijeenkomsten.

Data en thema’s voor het
seizoen 2018-2019 zijn:

Woensdag 20 maart 19.30 u

Filmavond
Maandag 20 mei 20.00 u

Jaarthema: ‘Meer dan
verbindend’
Vrijdag 14 juni 18.30u

Wandeling

- ‘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

17 januari

Dag van het
Jodendom

- Bijbelcursus:
‘Het evangelie volgens Johannes’
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
Rijnwoude
Locatie De Bron
Locatie H.Bonifacius
Alphen aan den Rijn

Joodse gebruiken
bij de geboorte,
bij de huwelijkssluiting
en bij het overlijden

Parochie
H.Thomas

Dag van het
Jodendom

Op 17 januari a.s. wordt in onze parochie
voor de elfde keer de ‘Dag van het
Jodendom’
gehouden.
Sinds
de
Nederlandse bisschoppen in 2008 aandacht
vroegen voor de eigen rol van de Joden
onder ons, is elk jaar aan deze 17e januari
als ‘Dag van het Jodendom’ een bijzondere
invulling gegeven door de
parochie
H. Thomas. De afgelopen jaren zijn er op
die dag door parochianen bezoeken
gebracht aan synagogen, er werd
stilgestaan bij de Joodse symboliek in de
kunst van Marc Chagall, en vorig jaar was
rabbijn Marianne van Praag in de parochie
H. Thomas te gast om het Joodse begrip
‘kosjer’ te verhelderen. Dit keer – op 17
januari 2019 – is Ruthie Drori uitgenodigd
om haar verhaal te komen houden over hoe
Joden de geboorte van een kind vieren, hoe
zij hun trouwplechtigheid houden en hoe

het eraan toegaat, wanneer in een Joodse
familie iemand overlijdt. Ruthie Drori is
Joods en beleeft op liberale wijze de
voorschriften van het Jodendom. Degenen
die in september 2011 mee waren met de
parochiereis door Israël, kennen Ruthie; zij
was toen de gids, die op een enthousiaste
wijze wist te vertellen over het land Israël.
Op 17 januari komt zij naar onze parochie
om te vertellen over de Joodse gebruiken
bij de geboorte, bij de huwelijkssluiting en
bij het overlijden. Deze gebruiken hebben
vaak een symbolische betekenis en vinden
soms hun oorsprong in de Tenach. De
bijeenkomst
vindt
plaats
in
het
parochiecentrum bij de Bonifaciuskerk op
donderdag 17 januari a.s. van 20.00 –
22.00 uur. Iedereen is welkom; wel is het
in verband met de organisatie handig,
wanneer men zich tevoren aanmeldt.

De bijeenkomst van de ‘Dag van het
Jodendom’ wordt gehouden in de pastorie
van de St. Bonifaciuskerk op donderdag
17 januari a.s. van 20.00 - 22.00 uur.

Aanmelding
- via email:
volwassenencatechese@heiligethomas.nl
- telefonisch op werkdagen tussen 9-12 uur
bij:
Centraal Secretariaat,
Paradijslaan 6,
2405 CC, Alphen a/d Rijn,
tel: 0172-475975
- of bij uw eigen parochiesecretariaat.

