Jubileumjaar - Samen vieren!

De Werkgroep Pastoraat besteedt natuurlijk ook extra
aandacht aan het jubileumjaar.
De volgende groepen zijn speciaal opgezet voor het 50-jarig jubileum:

Wekelijks Bijbellezen ‘de tocht van de mens’
Deze groep wordt op dinsdagavond gegeven en gaat het hele jaar door. Je kunt er een keer
binnenwaaien, regelmatig komen of elke week meedoen. Er zijn steeds andere begeleiders die
toelichting geven en er is onderling gesprek. De start is op 30 september met een gedeelte uit
Genesis.

Erfgoed en uitdaging – jaarlijks terugkerende bijeenkomst rond de toekomst van de
kerk
Op 18 april organiseert de 50-jarige Dominicus een conferentie over taalvernieuwing in de liturgie
(hierover volgt nog veel meer informatie). Daarna, op 27 mei, nodigen we je uit om mee te praten en
mee te denken over het onderwerp ‘wat hebben we nu gehad aan deze conferentie en hoe gaan wij
als Dominicus hiermee verder de toekomst in.’
Een tweetal andere activiteiten die het jaar extra kleur zullen geven zijn:

- Spiritualiteit: wat en hoe?
Op 12 en 26 november en 10 december geeft Frans Maas een cursus over spiritualiteit. Frans Maas
(1946) doceerde Systematische Theologie in Tilburg en was hoogleraar Spiritualiteit aan de
Universiteit Utrecht en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. We zijn zeer vereerd dat hij ons, vanuit
zijn grote deskundigheid, wil vertellen over dit onderwerp. We gaan ervan uit dat velen hierin
geïnteresseerd zullen zijn en verheugen ons op de bijeenkomsten.

Kennismaking met Bibliodrama
Weer eens een heel andere manier om met Bijbelverhalen om te gaan. Een werkvorm die voor veel
mensen nieuw is en verrijkend. Iets voor jou?
Over alle activiteiten in het jubileumjaar zal regelmatig informatie te lezen zijn op de website, op de
prikborden, in de Dominicuskrant, de orde van dienst, op facebook en op twitter.
Noteer vast in je agenda:
het koorfeest in het weekend van 7 februari 2015;
het symposium over de ontwikkeling van taal en liturgie op 18 april 2015; en
de kerkennacht op 20 juni 2015.

