• Geloofsgroep van start
• Geen mail meer / suggesties

Onderwerp(en):

Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht.

Vragen mag…
Kritisch zijn mag…
Twijfelen mag….
Iedereen zit wel eens met vragen. Kritiek op een
standpunt of op iets wat volgens bepaalde regels
moet, is ons ook niet vreemd. En wie twijfelt er wel
eens niet?

De Geloofsgroep maakt een nieuwe start:
-

De Geloofsgroep
komt elke 3e woensdag
van de maand bijeen.

op woensdag 19 april
aanvang 20:00 uur
locatie, de Emmaüsgangers, Reyerdijk 67.

Iedereen kent het verhaal van de “Ongelovige Thomas”. Hij wilde pas geloven dat Jezus verrezen
was als hij de wonden van de spijkers in de handen van Christus zou zien en zijn vinger erop kon
leggen. Toen Jezus verscheen leek het alsof hij Thomas terecht wees door te zeggen: 'Zalig zijn zij
die niet zien en toch geloven'. De vraag is of hij wel zo ongelovig was? Hij was gewoon kritisch en
wilde het bewijs zelf zien. Dat kan en mag toch gevraagd worden! Het was dan ook niet echt een
terechtwijzing van Jezus, maar meer een bemoediging, opwaarderen van degenen die het geloven
zonder het zelf gezien te hebben.
In de Geloofsgroep mag u, dat verwachten wij zelfs, met vragen komen. U draagt de onderwerpen
zelf aan. Wij willen daar samen open over discussiëren en dieper op in ging. Wij verwachten van u
ook een kritisch geluid. Van kritiek kunnen we leren en wellicht is deze kritiek inhoudelijk te
weerleggen. En twijfelen, dat mag zeker. Uit de geschiedenis blijkt herhaaldelijk dat de grootste
twijfelaars uiteindelijk de grootste gelovigen zijn geworden.
De Geloofgroep is voor iedereen die met vragen zit, kritisch is en twijfelt. Door er over te
discussiëren, er uitleg over te krijgen, versterken we elkaar in het geloof. Zo gaat u met een rijker
en dieper gevoel (hopen wij) weer naar huis.
Zien wij u op woensdagavond 19 april?!

Parochienieuws / -websites / Federatiemagazine
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de links
naar de parochiewebsites:

H. Drie-Eenheid
St. Augustinus

Emmaüsgangers

St. Joris
O.L.V. van Lourdes
Wilt u het Federatiemagazine (MMM) lezen

Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.

Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.
Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl
De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >
De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

