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Van start vol Naastenliefde
Het seizoen is succesvol gestart met het thema
Naastenliefde! De Blauwe Zusters kwam vertellen over dit
mooie geschenk, wat wij met de mensen om ons heen,
mogen delen!
De volgende thema-avond is alweer op woensdag 18
oktober! Deze avond zullen we het aan de hand van een
DVD, hebben over Letters to God. Soms kan schrijven je
helpen om vragen of frustraties van je af te zetten. De
viering voorafgaand aan de avond begint om 18:00uur,
waarna we gezamenlijk zullen gaan eten en rond 20:00uur
zullen beginnen met de thema-avond.

Jongerenkoor Corbulo!
Jongerenkoor Corbulo is een
enthousiast koor van jongeren
tussen de 13 en de 29 jaar!
Samen muziek maken en
bovenal gezelligheid staat
hoog in het vaandel!
Zin om te komen kijken of dit
Jongerenkoor iets voor je is?
Kom naar de repetitie! Iedere
donderdag van 20:00 tot
22:00 in ‘de Kolenkit’
(parochiezaal van de St.
Josephkerk) in Wateringen
www.jkcorbulo.nl
www.facebook.com/jongeren
koorcorbulo

Taizé-broeders in Rotterdam

Projectzangers gezocht voor Westland Passion 2018
Op Goede Vrijdag 30 maart 2018 wordt opnieuw de Westland
Passion opgevoerd in de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Hiervoor
zoekt popkoor Fine Tuning zangers. Ben je tussen de 16 en 40 jaar
en heb je zin om mee te doen? Meld je aan!
Voor meer informatie en/of vragen kun je terecht op de
Facebookpagina.

RKJ Westland

Meld je aan via onderstaande link, kosten 5euro p.p.
https://goo.gl/forms/MhMtKTC1TJwOYlmp2

Thema: Letters to God; Aanvang: 18:00 uur Dijkstraat 25, Honselersdijk

Op vrijdagavond 17 november aanstaande vindt er in Rotterdam
een Taizé-meeting plaats met de twee Nederlandse broeders uit
Taizé. Samen met hen, wordt er een mooi programma in elkaar
gezet. De inloop is vanaf 17:00uur, waarna er om 17:30uur een
gezamenlijke maaltijd klaarstaat. Vervolgens is er een bijbelinleiding en begint het Taizé-gebed om 20:00uur.
Het programma is bedoeld voor jongeren tussen de 15-35
jaar.Tijdens het gebed is vanzelfsprekend iedereen welkom!

Samen realiseren we de maaltijd!
Eten kost helaas geld. Voor de maaltijd van
RKJ Westland vragen wij een kleine
bijdrage van 2euro p.p. Aanmelden voor
het eten, mail naar info@rkjwestland.nl
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