
Geloofsvorming en 
geloofsverdieping najaar 2020 

Bijeenkomsten én Zoom 
 

Alpha on the spot en online: 3 mogelijkheden 
10 weken het geloof verkennen: uitleg - gesprekken – 
ontmoeting 
Wie is God?  Wat is geloven? Hoe kan ik de Bijbel lezen? Is 
bidden te leren? Wat doet de H. Geest? Biedt het geloof echt 
steun? Waarom is de Kerk er? 
 

1) On the spot, ‘live’ met maaltijd 
Maximaal 7 deelnemers vanwege de 1.5 meter regel. 
Maandagavond 18.45 – 21.30 uur. Start  21 sept, elke week 
t.e.m. 23 nov. + zaterdag  24 oktober overdag. 
Petruszaal, Lammenschansweg nr 40A links van de Petruskerk. 
Info en opgave:  Bas van Pampus:  06 52 24 68 26  
pwbasleiden@gmail.com 
 

2 en 3) Online via Zoom, zonder maaltijd 
 
2) Avond 19.30 – ong. 21.15 uur. maandagavonden start 21 
sept.  Afronding  23 nov. 
Zaterdag  24 okt komen we wel bijeen: Petruszaal, 
Lammenschansweg nr 40A links van de Petruskerk, Leiden. 
Uiteraard met de 1.5 meter afstand. 
Info en opgave pastoor Smith 071 5130700 / 
jhsmithpr@gmail.com  
 

3) Overdag woensdag  10.30 – 12.00 uur start 23 sept. 
afronding  25 nov. 
Zaterdag 24 okt komen we wel bijeen: Petruszaal, 
Lammenschansweg nr 40A links van de Petruskerk, Leiden. 
Uiteraard met de 1.5 meter afstand. 
Info en opgave:  Bas van Pampus:  06 52 24 68 26 / 
pwbasleiden@gmail.com 
 
 

Film en spiritualiteit rond het jaarthema:  
‘Van crisis naar kans’ 
Vrijdagavond van 19.30 – ong. 22.00 u Romanuszaal  
     Lange Mare 79 Leiden 
Het nagesprek is ook via Zoom te volgen.   
Door Marlène Falke-de Hoogh pw. 
Een link naar de film en het Zoomgesprek vindt u op de 
website www.rkleiden.nl 
* 9 okt.  The Fault in Our Stars - Over liefde die sterker is dan  
      ziekte en dood 
* 6 nov.  Same kind of different as me - Hoe één simpele goede 
      daad alles kan veranderen.  
Max 20 deelnemers dus graag aanmelden bij 
hartebrugkerk@kpnmail.nl 
 

Adrienne von Speyr en het Johannes evangelie 
3e woensdag:  16 sept, 21 okt, 18 nov. (verder in 2021) 
We lezen samen teksten en kunnen daarop reageren. Door 
pastoor Smith  - Via link www.lodewijkparochie.nl  
Zoom 20.15 – ong 21.15 uur.  
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Geloofsvorming: God - de mens - Verlossing - de 
Kerk - Kerygma 

6 Inleidingen via Zoom  2e en 4e woensdag 20.00 – 21.00 uur 
met mogelijkheid van vragen. 
23 sept, 14 en 28 okt, 11 en 25 nov en 9 dec. 
Door pastoor Smith 
Zoom via link www.lodewijkparochie.nl 
 

Leiderschap bij de H. Franciscus en de H. Clara 
Twee bijeenkomsten aan de hand van het boek Volg de liefde 
onder redactie van Willem-Marie Speelman.  Wat reikt het 
voorbeeld van deze twee heiligen ons aan?  
Door Marlène Falke-de Hoogh pw. 
Donderdag van 19.30 – 21.00 u in de Antoniuskerk en via 
Zoom, de link vindt u op www.rkleiden.nl 
oktober 1 en 15.  
 

Gebedsvorming: Al doende …  
Elke donderdag 20 minuten Zoom-catechese over het gebed 
aan de hand van de Catechismus van de Katholieke Kerk. 20.00 
uur. Door pastoor Smith. 
Start donderdag 1 oktober t/m 26 november: 9 inleidingen. 
Nadien rozenkransgebed om 20.30 uur. 
Zoom via link www.lodewijkparochie.nl 
 

In het kader van het jaar van het Woord 
Lezen in het Oude Testament: wat zeggen de profeten ons in 
de Advent van 2020? Wat moeten wij doen en op wat en wie 
mogen wij hopen? 
 

Dinsdagen van 19.30 – ong. 21.00 u Huiskamer St. Petrus 
Lorentzkade en via Zoom: www.rkleiden.nl  
Door Marlène Falke-de Hoogh pw. 
24 nov.  ‘wij zijn het leem’ - Jes. 63,16b-17.19b 
01 dec.  ‘Uw God is op komst!’ - Jes. 40,1-5.9-11  
08 dec  ‘Ik vind grote vreugde in de Heer’ - Jes. 61,1-2.10-
11  
15 dec  ‘Op al uw tochten heb ik u bijgestaan’ - 2 
Sam.7,1ev 
 

Advent: Met Maria Christus meedragen  
en ‘ter wereld brengen’.  

4 filmpjes met inzichten van de Kerkvaders, Bernardus abt, 
Elisabeth van de Drie-eenheid, Adrienne von Speyr e.a.  
Door pastoor Smith 
Vanaf de 1e zondag van de Advent elke week een nieuw 
filmpje. 
www.lodewijkparochie.nl e.a. 
 

Parochie HH. Petrus en Paulus, Leiden e.o. 
 

 

http://www.lodewijkparochie.nl/
http://www.lodewijkparochie.nl/
http://www.lodewijkparochie.nl/

