
Geloven in je dagelijks leven 

Dit kan twee dingen betekenen. Is jouw dagelijks leven iets waarin jij 
gelooft –  en kun jij in dat dagelijks leven vorm geven aan jouw geloof? 
Wat hebben geloof en dagelijks leven eigenlijk met elkaar te maken? Dat is 
de vraag waarmee we ons een jaar lang bezighouden (thema september). 

In onze individualistische samenleving zijn we zelden méér dan een 
nummer. Het meest verbreide gevoel is dat van eenzaamheid, een gevoel 
van niet-thuis-zijn-bij-jezelf. Hoe krijgen we een gezond gevoel van eigen-
waarde en worden we echt volwassen? (thema november). 

Daarom is vriendschap zo belangrijk: onze vrienden/vriendinnen bevesti-
gen en aanvaarden ons. Bij hen mogen we zijn wie we zijn, met al onze 
goede en zwakke kanten. Hier ervaren we hoe de liefde voor onszelf en onze 
medemens ons binnenvoeren in de wereld van God (thema februari) 

Een heel bijzondere vorm van vriendschap is de liefdesband tussen man en 
vrouw. God heeft ons naar zijn beeld en gelijkenis geschapen in de 
concrete vorm van ons man-zijn en vrouw-zijn. Onze seksualiteit is ons 
door God gegeven als toegangspoort tot zijn liefde (thema april). 

In deze liefdesband en in het daaruit ontstane gezin laat God namelijk 
zijn wezen zien – de liefdesgemeenschap van drie goddelijke Personen 
die samen één zijn. Los van kinderen zijn gehuwden, net als godgewijde 
mensen, geroepen om dit mysterie van God te laten zien (thema juni). 

God neemt ons op in zijn grote gezin, de kerk. Wat is een christelijke 
gemeenschap? Wat verwacht jij van de kerk? En wat heb jijzelf de kerk 
te bieden? Wat voor een kerk willen wij voor onszelf? Hoe zetten wij 
ons in voor onze christelijke gemeenschap? (thema september) 

Hoe kunnen wij samen kerk zijn in onze geseculariseerde maatschappij? 
Hoe geven wij vorm aan ons kerk-zijn in onze directe leefomgeving? 
Wat hebben wij onze medemensen te bieden aan een positieve kijk op 
het leven, aan levenswijsheid en ervaring van God? (thema november) 



Programma 2011-2012 

Themamiddagen 

Zondag 18 september, themamiddag “geloven in je dagelijks leven” 

Zondag 13 november, themamiddag “thuiskomen bij je zelf: van 
eenzaamheid naar volwassenheid” 

Zondag 12 februari, themamiddag “thuiskomen bij elkaar: vriendschap” 

Zondag 29 april, themamiddag “Naar zijn beeld en gelijkenis schiep 
God de mens, man en vrouw schiep Hij hen”  

Zondag 17 juni, themamiddag “huwelijk, gezin en God”  

Zondag 23 september, themamiddag “de Kerk, het grote gezin van 
God” 

Zondag 11 november, themamiddag “Christen-zijn in de seculiere 
maatschappij” 

 

Bijzondere evenementen 

Zaterdag 17 december, Kerstviering “de meest onzichtbare is de meest 
zichtbare geworden” 

Zaterdag 3 maart, viering van St. Efrems feest (met bijzondere gasten) 

Hemelvaartsdag 17 mei, uitstapje “samen onderweg”  

Zaterdag 16 december, Kerstviering 
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