NIEUWSBRIEF
DISIPELNAN DI ‘s-HERTOGENBOSCH
Bezoek Monseigneur Luis Secco aan ‘s-Hertogenbosch.
Eind september 2015 heeft de Bisschop van Willemstad, voormalige
Nederlandse Antillen een bezoek gebracht aan Caribisch Nederlandse
katholieke gemeenschap in Nederland.
Hij is ook op bezoek geweest bij “De dag van de religieuzen” in Utrecht.
Deze dag was georganiseerd door Kerk in Nood.
Monseigneur Luis Secco in gesprek met de heer

De heer Joris van Voorst tot Voorst, directeur Kerk in Nood.
Op de achtergrond Pastoor Ivan Dario Perez uit Bonaire
Deze foto is genomen op “De dag van de Religieuzen” in
Utrecht
Het bezoek van Monseigneur Luis Secco viel samen met het
bezoek van pastoor Ivan Dario Perez uit Bonaire aan de Antilliaanse gemeenschap in Nederland.

Op zondag 27 september is Monseigneur Secco in ’s-Hertogenbosch
de Heilige Mis voorgegaan voor de Antilliaanse gelovigen uit
Brabant. Deze mis is georganiseerd door de werkgroep
“Disipelnan di ‘s-Hertogenbosch” in overleg met het Bisdom
van ‘s-Hertogenbosch.
Naast Monseigneur Secco gingen Vicaris Van den Hout, uit Bisdom ’s-Hertogenbosch, Kapelaan
Patrick Kuijs, van de parochie waar Anna Kerk onder valt, Pastoor Jos Hermans en Pastoor
Jacques van der Lee voor in deze Pontificale Heilige Mis. De mis werd muzikaal omlijst door het
koor “Heavens Touch”.
OPEN AVOND ALPHA-CURSUS ROSMALEN DONDERDAG 21 JANUARI 2016
Het is heel gezellig! U sluit nieuwe vriendschappen!
U eet samen! En u maakt kennis met het christelijk geloof!
“Is er meer? Waar leef ik eigenlijk voor?” Kom en ontdek het zelf! Ga samen met anderen op zoek
naar een antwoord. Korte inleidingen en het napraten hierover in kleine groepen (waar geen
enkele vraag gek is) en dit alles in een heel gemoedelijke, open sfeer helpen je daarbij. De cursus
duurt 10 avonden en een kort weekend. Enkele onderwerpen die aan bod komen: ‘Wie is Jezus?’,
‘Waarom stierf Hij aan het kruis?’, ‘Waarom zou ik de bijbel lezen?’, ‘Waarom en hoe kan ik
bidden?’, ‘Wie is de heilige Geest?’, ‘Geneest God ook nu nog?’.

De open avond begint, zoals iedere Alpha-avond, met een warme maaltijd. Daarna zullen we iets
vertellen over het ontstaan en de opzet van de cursus.
Voelt u vrij om na de open avond te besluiten al dan niet deel te nemen aan de cursus.

De cursusavonden zijn: 28/1, 4/2, 18/2, 25/2, 3/3, 10/3, 17/3, 31/3, 7/4, 14/4;
weekend 12/13 maart 2016.
Welkom op de open avond op donderdag 21 januari 2016 in de pastorie van de
Lambertuskerk, Markt 1, Rosmalen van 19.00 tot 21.30 uur.
Voor meer informatie en aanmelding:
Corry Coppens, fam.coppens@home.nl, 073-5210763 of Bas van den Bouwhuijsen,
B3bouwhuijsen@hotmail.com, 073-6892272 en http://www.alpha-cursus.blogspot.nl/.

ANDERE VIERINGEN:
Zwijndrecht:
Zondag 15-november-2015
Heilig Hart van Jezus om 15.00 uur
Burgemeester de Bruinelaan 78; 3331 AH
Contact persoon: Mw. Chita Heuten 06-4422.8634
Tilburg:

Zondag 29-november-2015
O.L. Vrouw Moeder van Goede Raad om 15.00 uur
Broekhovenseweg 2; 5021 LE
Contact persoon: Mw. Alida van Wijk 06-4852.5139

Breda:

Zondag 6-desember-2015
Michael Kerk om 15.00 uur
Hooghout 67; 4817 EA
Contact persoon: Dhr. Edson Mathilda 06-4514.1234

INFO:
Website: www.disipelnan-hertogenbosch.nl
Misviering: 2e zondag van de maand. Adres Boschmeersingel 26 in ‘s-Hertogenbosch

