Filmavond:

De werkgroep
Volwassenencatechese verzorgt
door het jaar heen diverse
thema-bijeenkomsten.

Maria Magdalena

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

Maandag 20 mei 20.00 u

Jaarthema: ‘Meer dan
verbindend’

Vrijdag 14 juni 18.30u

Wandeling

Parochie H.Thomas
Alphen aan den Rijn
Locatie H.Bonifacius
Locatie De Bron
Rijnwoude
Locatie H.H. Engelbewaarders
Locatie H.Michaël en H.Bernardus

Parochie
H.Thomas

Filmavond:

Maria Magdalena
‘Mary Magdalene’ is een film uit 2018,
geregisseerd door Garth Davis. De film
vertelt het verhaal van Maria Magdalena
gezien vanuit haar gezichtspunt.
In de film is Maria Magdalena (gespeeld
door Rooney Mara) een jonge vrouw uit
het dorp Magdala. Ze heeft moeite met de
traditionele gewoontes en de rol van de
vrouw om als echtgenote en moeder door
het leven te moeten. Ze wil vrij zijn.
Nadat ze een huwelijksaanzoek heeft
afgewezen zijn ze ervan overtuigd dat ze
bezeten is van demonen en hopen ze dat
Jezus (gespeeld door Joaquin Phoenix)
haar kan genezen.
Verbaasd over het charisma, de
persoonlijkheid en de woorden van Jezus,
besluit Maria Magdalena hem te volgen
ondanks de sterke oppositie van haar
familie.

Ze ontmoet de mannen die ook met Jezus
meegaan zoals Petrus, Andreas, Jakobus,
Johannes en Judas. Maria voelt zich al
gauw thuis bij Jezus en zijn visie op de
wereld en de mensen. Petrus daarentegen
heeft steeds meer moeite met haar
aanwezigheid.
Aangekomen in Jeruzalem proberen Jezus
en zijn apostelen de boodschap over te
brengen, maar de gebeurtenissen zullen
snel dramatisch tegen Jezus ingaan.
Maria Magdalena zal getuige zijn van
de kruisiging van Jezus en zij is de eerste
die de opstanding van Jezus verkondigd.
Na de film zullen we erover napraten.
Kunnen we ons spiegelen aan MariaMagdalena? Kunnen we haar als
voorbeeld zien, als één van de apostelen?

De avond wordt verzorgt door de
Werkgroep Volwassenen Catechese.
De film begint om 19.30 uur. Een
kwartiertje eerder staat de koffie/thee voor
U klaar. U bent van harte welkom.
Voor de gemaakte kosten vragen wij een
kleine vrijwillige bijdrage.
Wanneer: woensdag 20 maart 2019
Waar:

Kerkelijk centrum De Bron
Troubadourweg 2
Alphen aan den Rijn
Tijd:

19.30 uur

Aanmelden
- Via email:
volwassenencatechese@heiligethomas.nl
- of telefonisch op werkdagen
tussen 9-12 uur bij centraal secretariaat
telefoonnummer: 0172- 475975
- of bij uw eigen parochiesecretariaat

-- wijzigingen voorbehouden --

