
Paus Franciscus 

 

Fratelli tutti (“Allemaal broeders”) 

 

Broeder- en zusterschap staat centraal in de 

nieuwe encycliek “Fratelli tutti” van paus 

Franciscus. Franciscus van Assisi is de grote 

inspiratiebron van de paus. Hoe kun je 

iedereen als familie zien? Het is Sint-

Franciscus die op een eenvoudige en directe 

wijze laat zien waar het om gaat, namelijk: 

om ieder mens te erkennen, te waarderen en 

lief te hebben ongeacht zijn of haar fysieke 

aanwezigheid, ongeacht waar hij of zij 

geboren is of leeft. 

 

Deze sociale encycliek is een uitnodiging op 

te komen tot een nieuwe visie op broeder- en 

zusterschap die zich niet beperkt tot alleen 

maar woorden, maar ook daadwerkelijk 

geleefd wil worden. 

 

Je maakt kennis met de encycliek en de wijze 

waarop paus Franciscus het centrale thema 

naar voren brengt. Je krijgt zo een leeswijzer 

aangereikt om zelf de encycliek te lezen en te 

overwegen en te groeien in broeder- en 

zusterschap. 

 

 
Maandag: 22 maart 

Tijd:  19.30 – 21.00 uur 

Plaats:  Petrus en Pauluskerk, Ulft. 

 

Dinsdag: 23 maart 

Tijd:  19.30 – 21.00 uur 

Plaats:  OLVrouw, Doetinchem. 

 

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: 20 jan., 24 feb. en 24 mrt. 

Tijd:   14.30 - 16.00 uur 

Plaats:   O.L.Vrouw, Doetinchem. 

 

De groep in Terborg komt ongeveer om de 

vier weken samen en wel in het Jorishuis, 

locatie H. Georgius, Terborg. 

 

De bijeenkomsten worden in het voorjaar 

geleid door Berrie Daalhuizen, pastoraal 

werker. 

De data worden vastgesteld in onderling 

overleg. De eerste keer in het voorjaar is: 

 

Datum:       12 januari  

Plaats: “ De Huiskamer”, Hoofdstraat 39 

Terborg. 

Tijd: 19.30 – 21.00 uur 

 

 

Veertigdagentijd 

 

Meister Eckhart 

 

Meister Eckhart is een begenadigd prediker 

in zijn tijd. Deze mysticus uit de veertiende 

eeuw weet in beeldrijke taal zijn gehoor aan 

te spreken en dichter bij God te brengen. 

 

In twee avonden laten we ons aanspreken 

door deze bijzondere mysticus en prediker 

die ons dichter bij God wil brengen en ons 

wil openen voor elkaar en de wereld om ons 

heen. 

 

Datum: Maandag 1 en 8 maart 

Plaats:             Petrus en Pauluskerk, Ulft. 

Tijd:   19.30 - 21.00 uur 

 

 

“God, mijn God, 

waarom hebt Gij mij verlaten” 

 

We overwegen Jezus’ laatste woorden aan 

het kruis op Goede Vrijdag. De waarom-

vraag is ook een vraag van mensen van 

vandaag, die lijden aan uitzichtloosheid, 

verdriet of veel pijn hebben. Het is een vraag 

van alle tijden. Is er een antwoord? 

 

Maandag: 29 maart 

Tijd:  19.30 – 21.00 uur 

Plaats:  Petrus en Pauluskerk, Ulft. 

 

Dinsdag: 30 maart 

Tijd:  19.30 – 21.00 uur 

Plaats:  OLVrouw, Doetinchem. 

 

 



 

 

God, dragende Grond, her-kennen 

 

Welke ervaringen in je leven dragen je? 

Iedereen heeft ze wel, ervaringen waarin je 

aan de Grond van je bestaan raakt. Je weet 

dan: dit draagt mij in mijn leven! Hier gaat 

het uiteindelijk om. Wezenlijke ervaringen 

die je de Grond van je bestaan, doen ervaren. 

 

We zien voorbeelden van deze dragende 

ervaringen in de romanliteratuur en in 

beschrijvingen van levensverhalen van 

gewone mensen en leggen deze naast onze 

eigen verhalen om de dragende Grond, om 

God, te her-kennen in ons eigen leven. 

 

(voor oud-cursisten van de Past. School) 

 

Woensdag: 20 jan., 24 febr. en 24 mrt.  

Tijd:   19.30 - 21.00 uur 

Plaats:   O.L.Vrouw, Doetinchem. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Het Programma Geloofsverdieping 

Voorjaar 2021 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 

 

 

Let op: Kijk voor de actuele maatregelen 

rond corona op de website van de parochie: 

www.maria-laetitia.nl/activiteiten 
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