
Rond de Schrift 

 

Geloven Nu - groepen 

 

Wat is een Geloven Nu – groep? In een 

kleine groep spreken we aan de hand van een 

bijbelverhaal met elkaar over geloof en 

leven. De vragen bij de bijbeltekst nodigen 

uit tot inspirerende gesprekken over de 

actualiteit van kerk en geloof.  

Er is alle ruimte voor persoonlijke vragen en 

ook het bijbelverhaal wordt nader toegelicht. 

De groep is open voor iedereen: katholiek, 

protestant, gelovig of niet gelovig. 

 

Er zijn twee groepen en wel één in 

Doetinchem en één in Terborg 

 

De groep in Doetinchem komt samen op: 

Woensdag: 16 jan., 20 feb. en 20 mrt. 

Tijd:   14.30 - 16.00 uur 

Plaats:   O.L.Vrouw, Doetinchem. 

 

De groep in Terborg komt ongeveer om de 

drie weken samen en wel in het Jorishuis, 

locatie H. Georgius, Terborg. 

De ene keer wordt de bijeenkomst geleid 

door de dominee, de andere keer door de 

pastor.  

De data worden vastgesteld in onderling 

overleg. De eerste keer in het voorjaar is: 

dinsdag 8 januari (Ds. P. Israël). 

 

Plaats: Jorishuis, Locatie H. Georgius, 

Terborg. 

Tijd: 19.30 – 21.00 uur 

 

 

Veertigdagentijd 

 

De Stilte binnengaan 

 

Aan het begin van de Veertigdagentijd 

zoeken we inkeer en stilte. De weken naar 

Pasen toe zijn een uitnodiging om naar 

binnen te keren en God te zoeken in de stilte. 

Aan de hand van het gedicht “Ontkomen” 

van Ida Gerhardt gaan we de Stilte binnen. 

We luisteren naar het gedicht en staan stil bij 

de woorden. Verder horen we ook een 

muzikale versie van het gedicht die ons doet 

verstillen.  

Daarnaast overwegen we teksten uit het 

Nieuwe Testament die ons eveneens op het 

spoor van de Stilte zetten.  

De ruimte van de Stilte binnengaan, is een 

weg van inkeer om God te ontmoeten in ons 

hart en vanuit Hem te leven. 

 

Datum: Maandag 11 maart 

Plaats:  Petrus en Pauluskerk, Ulft. 

Tijd:  19.30 – 21.00 uur 

 

Datum: Dinsdag 12 maart 

Plaats:  OLVrouw, Doetinchem 

Tijd:  19.30-21.00 uur 

 

 

 
 

 

Veertigdagentijd 

 

Door het lijden 

 

In de Goede Week overwegen we twee van 

de veertien staties van de kruisweg: De vijfde 

statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het 

kruis te dragen en de daaropvolgende zesde 

statie: Veronica droogt  het aangezicht van 

Jezus af. 

Twee met name genoemde mensen, Simon 

van Cyrene en Veronica, die Jezus 

ontmoeten in zijn laatste, moeilijke uren. 

Wat zeggen deze ontmoetingen ons? 

Waartoe worden we uitgenodigd door Simon 

en Veronica? 

 

Een kruisweg is vrijwel in iedere kerk 

aanwezig. Veertien afbeeldingen van scènes 

uit de laatste uren van het leven van Jezus 

van Nazaret. Scènes vol angst en pijn, 

wreedheid en wanhoop, maar ook van 

verbondenheid en liefde. Ze verwijzen naar 

de ongemakkelijke, de pijnlijke, de 

verschrikkelijke kanten van het leven, maar 

daarin bewaren ze ook het Geheim van Gods 

betrokkenheid op het hele leven, ook op 

pijnlijke en moeilijke kanten ervan. 

 

Datum: Maandag 15 april 

Plaats:  Petrus en Pauluskerk, Ulft. 

Tijd:  19.30 – 21.00 uur 

 

Datum: Dinsdag 16 april 

Plaats:  OLVrouw, Doetinchem 

Tijd:  19.30-21.00 uur 

 

 

 



 

Ontmoeting en Inspiratie 

 

Eindelijk thuis; over thuiskomen bij God. 

 

Het intrigerende schilderij van Rembrandt: 

De terugkeer van de verloren zoon zette 

Henri Nouwen aan tot een zoektocht naar de 

zin van het leven. Rembrandt schilderde dit 

doek naar de bekende parabel van de 

Verloren Zoon uit het evangelie van Lucas.  

De parabel, de overwegingen van Nouwen en 

het schilderij van Rembrandt leiden naar God 

om eindelijk thuis bij Hem te komen. 

 

Woensdag: 3 en 10 april 

Plaats:  Petrus en Pauluskerk, Ulft. 

Tijd:  19.30 – 21.00 uur 

 

Dicht bij het onuitsprekelijke. 

 

Voor het onuitsprekelijke zijn geen woorden. 

Toch geven dichters woorden aan het 

onzegbare. In poëtische taal spreken zij over 

de bron van het bestaan en andere belangrijke 

thema’s op de geestelijke weg, zoals 

verlangen, loslaten en gemis. 

 

We luisteren naar liederen en gedichten van 

bekende en onbekende dichters die woorden 

geven aan het onzegbare om zelf dichter bij 

het onuitsprekelijke te komen. 

 
(voor oud-cursisten van de Pastorale School) 

 

Woensdag: 16 jan., 20 feb. en 20 mrt. 

Tijd:  19.30 - 21.00 uur 

Plaats:   O.L.Vrouw, Doetinchem. 

 

 

 

 

 

Het Programma Geloofsverdieping 

Voorjaar 2019 is een uitnodiging aan een  

ieder binnen de Parochie Maria Laetitia 

om zijn of haar geloof te verdiepen. 

Iedereen die wil deelnemen aan de 

activiteiten rond geloofsverdieping is van 

harte welkom!  

 

In de Vreugdebode wordt het programma 

telkens aangekondigd en nader toegelicht.  

Evenals op de website van de parochie: 

www.maria-laetitia.nl/activiteiten 

 

 

 

Aanmelding 

 

Je kunt je telefonisch of per e-mail opgeven 

voor de activiteiten op het volgende adres: 

 

Secretariaat locatie OLVrouw Tenhemel-

opneming 

Tel. 0314-391091 (maandag, woensdag en 

vrijdag van 9.30 - 12.00 uur). 

E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl 

 

Voor de activiteiten in de Petrus en 

Pauluskerk in Ulft kun je je ook aanmelden 

bij pastor Berrie Daalhuizen. 

E-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl 
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