Johannes 2.3 (Familiepastoraat)

Uitnodiging
Dinsdag 19 Oktober 20:00 uur
of
Donderdag 21 Oktober 20:00 uur
(beide avonden zijn hetzelfde)

St. Lambertuskerk, Udenhout
Onze bisschop roept ons op

Beste ouders / verzorgers,
Graag willen we u uitnodigen voor een korte informatiebijeenkomst.
Dit schooljaar willen we als parochie een nieuw aanbod starten voor gezinnen: Johannes 2.3
•

•
•

1x per maand (8x per jaar)
Op zondag, 3 kwartiertjes, aansluitend aan de
gezinsviering
Opvang allerkleinsten, communie-voorbereiding,
tussencatechese, vormselvoorbereiding / tienergroep en voor de ouders geloofsverdieping

Katholiek zijn betekent leerling van Jezus zijn, en
dat is een levenslang proces. Door alles wat we als
mens meemaken in het leven, ontwikkelt ook ons geloof zich. Dat geldt voor kinderen, én voor volwassenen.
Familiecatechese van Johannes 2.3 wil gezinnen uit
de hele Parochie Johannes XXIII inspireren om samen het geloof te beleven. Voor iedereen is er geloofsverdieping, afgestemd op hun levensfase. U bent
van harte uitgenodigd!
Tot ziens in de St. Lambertuskerk te Udenhout,
Pastoor Marcel Dorssers
St. Lambertuskerk
Slimstraat 9
5071 EG Udenhout

‘Uit onderzoek blijkt keer op keer dat
het doorgeven van het geloof primair
verloopt via gezinnen en families. De
school en parochie zijn belangrijk maar
toch vooral in de ondersteunende zin.
Het gelovig voorbeeld van vader en moeder maar ook van opa en oma zijn voor de
gelovige vorming van kinderen van cruciaal belang.’ ‘
‘In Nederland zijn maar weinig overtuigde christenen maar eveneens zijn er
maar weinig atheïsten. De meeste tijdgenoten worden heen en weer geslingerd
tussen religieuze onzekerheid én religieus verlangen. Tegen die achtergrond
pleit ik voor heldere maar ook gastvrije
en hartelijke parochies. Zoekende mensen moeten wij verwelkomen om langzaam maar zeker Gods liefde in Christus
te ontdekken. Aangevuurd door Gods
Geest kunnen zij dan stap voor stap de
navolging van Christus gestalte geven.
Uit een brief van bisschop Gerard de
Korte van het bisdom Den Bosch

Alle informatie is terug te vinden op de
website van de parochie:

www.johannesxxiiiparochie.nl

