
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: 18 sept., 16 okt. en 20 nov. 
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 ds. Peter Israël, de andere keer door 
Berrie Daalhuizen, pastoraal werker. 
De data worden vastgesteld in onderling 
overleg. De eerste keer in het najaar is: 
 
Datum:      Woensdag 25 september  
Plaats: Jorishuis, Locatie H. Georgius, 

Terborg. 
Tijd: 19.30 – 21.00 uur 
 

Ontmoeting & Inspiratie 
 

Dichter 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 het ervaren 
van het geheim van het leven.  
 
We luisteren naar liederen en gedichten van 
bekende dichters, zoals Ida Gerhardt en 
Vasalis en van onbekende dichters die 
woorden geven aan het Onzegbare om zelf 
dichter bij het Onuitsprekelijke te komen. 
 
Deze teksten zijn door het Nieuw LiedFonds  
(www.nieuwliedfonds.nl) op muziek gezet. 
In een meditatieve sfeer luisteren we naar de 
muziek en overwegen de teksten om samen 
dichter bij het Geheim van het leven te 
komen. 
 
 
Datum: Maandag 11 en 18 november 
Plaats:  Petrus en Pauluskerk, Ulft. 
Tijd:  19.30 uur 
 
 

 
 
 
 

Advent 
 

De Vreugden van Maria 
 
Op weg naar Kerstmis overwegen we de 
eerste twee strofen van het lied: De Zeven 
Vreugden van Maria. Dit lied is geschreven 
bij de naam van onze parochie Maria 
Laetitia. We overwegen de bijbelse verhalen 
waarop dit lied geïnspireerd is.  
 
De eerste avond lezen we uit het evangelie 
van Lucas waarin wordt verteld over het 
bezoek van de engel Gabriël aan Maria en uit 
het evangelie van Matteüs. In dit verhaal 
verschijnt er een engel in een droom aan 
Jozef. Twee wonderlijke verhalen die tot 
uitdrukking brengen wie Jezus ten diepste is: 
zoon van God. Beide verhalen inspireerden 
tot de eerste strofe van het lied. 
 
De tweede avond lezen we het verhaal over 
het bezoek van Maria aan Elisabeth, die in 
verwachting is en we luisteren naar het 
Magnificat, waarin Maria God looft en haar 
vreugde uitdrukt over wat aan haar gebeurt. 
Deze verhalen vinden we in het evangelie 
van Lucas en vormen de bijbelse achtergrond 
van de tweede strofe. 
 
Maandag: 9 en 16 december 
Tijd:  19.30 – 21.00 uur 
Plaats:  Petrus en Pauluskerk, Ulft. 
 
Dinsdag: 10 en 17 december 
Tijd:  19.30 – 21.00 uur 
Plaats:  OLVrouw, Doetinchem. 
 

 



 
 

Bron van Leven 
 
In het evangelie van Johannes ontmoet Jezus 
een Samaritaanse vrouw bij de bron. Deze 
waterbron is levensnoodzakelijk voor mens 
en dier, maar in het verhaal wijst Jezus de 
vrouw ook nog op een andere bron. Jezus 
zegt tegen de vrouw: “het water dat ik je geef 
zal in jou een bron worden waaruit water 
opwelt, dat eeuwig leven geeft”.  
 
De eeuwen door zijn mensen op zoek 
geweest naar deze innerlijke bron. 
Overeenkomstig de aansporing van Jezus: 
“Ga in je binnenkamer …”, zijn mensen de 
weg naar binnen gegaan, op zoek naar deze 
bron van het Leven. Om vanuit deze 
Levensbron, vanuit God, hun leven te laten 
opwellen. 
 
Aan de hand van bijbelse verhalen en teksten 
van godzoekers uit het heden en verleden 
verkennen we de innerlijke bron, een bron 
die we allemaal in ons dragen; de weg naar 
binnen, die naar deze bron leidt en het 
nieuwe leven dat, vanuit deze bron opwelt. 
 
(voor oud-cursisten van de Pastorale School) 
 
Woensdag: 18 sept., 16 okt. en 20 nov.  
Tijd:   19.30 - 21.00 uur 
Plaats:   O.L.Vrouw, Doetinchem. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het Programma Geloofsverdieping 
Najaar 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 pastoraal werker Berrie Daalhuizen. 
E-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl 
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