
 

De data van de bijeenkomsten 

van de cursus: ‘Op reis in het Land van 

Geloven’ in het seizoen 2019-2020 zijn: 

 

Woensdag 18 september 2019, 
Par.centr. Engelbewaarderskerk 

 
Dinsdag 22 oktober, 

Par.centr. Bonifaciuskerk 
 

Woensdag 20 november, 
Par.centr. Engelbewaarderskerk 

 
Dinsdag 17 december, 

Par.centr. Bonifaciuskerk 
 

Woensdag 15 januari 2020, 
Par.centr. Engelbewaarderskerk 

 
Par.centr. Dinsdag 25 februari, 

Bonifaciuskerk 
 

Woensdag 18 maart, 
Par.centr. Engelbewaarderskerk 

 
Dinsdag 28 april, 

Par.centr. Bonifaciuskerk 
 

Woensdag 20 mei, 
Par.centr. Engelbewaarderskerk 

 
Vrijdag 19 juni de Bron 

(speciale afsluiting) 
 

 
 

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. 
 

Door het jaar heen worden er ook  thema- 
bijeenkomsten georganiseerd, zoals een 
filmavond, de dag van het Jodendom, een 

bijeenkomst over het jaarthema van de 
parochie en een wandeling. 

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 HH. Engelbewaarders 

Locatie HH. Michaël en H.Bernardus 
Hazerswoude 

 
Locatie De Bron  

Locatie St.Bonifacius 
Alphen aan den Rijn 

 

 
 
 
 

 
Op reis in het  

Land van Geloven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

‘Verdiep je geloof  
in de ontmoeting met reisgenoten’ 

 
 

 
 
 

    Parochie  
    H.Thomas 

 

http://www.heiligethomas.nl/


 
Op reis in het 

Land van Geloven 
 
 

- Wat is dat? 
Een cursus die vertrekt vanuit uw ervaringen, 
mensen die in meer of mindere mate iets 
hebben met de Kerk of met het rooms-
katholieke geloof. Verscheidenheid in 
achtergrond hierin is vaak een pluspunt voor 
het onderlinge gesprek. De cursus gaat iedere 
deelnemer helpen om stappen te zetten op 
zijn of haar spirituele reis en heeft een sterk 
interactief karakter. Door het (relatief) grote 
aantal bijeenkomsten bouwen deelnemers 
ook een hechte band op met elkaar. 
 

- Werkjaar 2019-2020 
Dit jaar wordt voor het eerst de cursus ‘Op reis 
in het Land van Geloven’ aangeboden. Het is 
de opvolger van de cursussen ‘Geloven Nu’ en 
‘Wat geloven we nu’. 
 
Tijdens de cursus maken we gebruik van een 
boek dat gespreksvragen, filmmateriaal en 
opdrachten aanlevert. De nadruk ligt op het 
onderlinge gesprek. Wanneer u open staat 
voor anderen en bereid bent om van elkaar te 
leren kan deze cursus u veel verdieping geven 
en is deze cursus zeker iets voor u om komend 
jaar aan mee te doen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cursus is opgezet als een reis. Een reis voor 
mensen die nieuwsgierig zijn naar het geheim 
achter de dingen en die op reis willen gaan om 
hun ‘staan’ in een geloofsverhaal te willen 
ontdekken. De cursus voert langs vele plekken 
als de berg van de godsontmoeting, het huis 
van de herinnering, het leidt rond in de 
krochten van het zoeken naar waarheid, het 
dal van diepe duisternis en geeft ruimte om de 
stilte en het gebed te ervaren in de woestijn 
van het niets. 
Ga op reis en laat je raken in deze cursus! 
 
 

U bent van harte welkom bij ‘Op reis in het 
land van geloven’! De bijeenkomsten  worden 
begeleid door pastor Zuidersma en worden 
afwisselend gegeven in het parochiecentrum 
van de Engelbewaarderskerk en de Bonifacius- 
kerk. De eerste bijeenkomst is op woensdag 
18 september om 20.00 uur in het 
parochiecentrum van de Engelbewaarderskerk 
Jong en oud zijn van harte welkom, graag tot 
dan! 
 
 

 
 
 

- Wijzigingen voorbehouden - 

 
 
 
 
 
 
 

 
Waar:   
Afwisselend: 
- Parochiecentrum Engelbewaarderskerk 
Dorpsstraat 248, Hazerswoude-Dorp  
en 
- Parochiecentrum Bonifaciuskerk, 
Paradijslaan 6, Alphen aan den Rijn 
 
Hoe laat: 20.00-22.00  uur 
 
 
Aanmelding:  
 
- via email:  
volwassenencatechese@heiligethomas.nl 

o.v.v. Op reis in het Land van Geloven. 
 
-  of telefonisch op werkdagen  
 tussen 9-12 uur bij: 

Centraal Secretariaat,  
 tel: 0172-475975  

 
- of bij uw eigen parochiesecretariaat.       
 

 
 

 

mailto:volwassenencatechese@heiligethomas.nl

