
Parochie Paus Johannes XXIII 

UITNODIGING VOOR VORMING OVER DE HEILIGE GEEST 

U bent van harte welkom bij onze nieuwe vormingscursus Door de Geest geleid, op vier 

donderdagavonden: 8 en 22 oktober + 5 en 19 november, 19:30-21:15 uur. Iedereen kan hieraan 

deelnemen; u hoeft geen Bijbelkennis te hebben. Na deze vorming hoef je niet meer zeggen dat de 

Heilige Geest vaag en onbekend is. We gebruiken het boekje Door de Geest geleid, waarin deze drie 

delen staan: 

1 De Geest aangekondigd: hoe de Geest in het Oude en Nieuwe Testament werd 

aangekondigd. 

2 De Geest ontvangen: hoe mensen de Geest ontvangen hebben en wat dat in hen teweeg 

bracht. 

3 In gemeenschap van Geest: hoe de Geest gemeenschap schept en aanzet tot 

eensgezindheid, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid en daden van naastenliefde. 

Op 24 september 2015 is er over deze 

vorming om 19:30 uur een informatieavond 

waarop u ook het boekje kunt inzien, kennis 

kunt maken en kunt inschrijven. U kunt zich 

inschrijven tot 27 september, dan bestellen 

we de boekjes. 

Waar? In het Prinsenhuis naast de katholieke 

kerk, Klooster Leuterstraat 37 te Wijk bij 

Duurstede. 

Hoe? Deze vormingscursus houdt in dat je een 

inleiding krijgt op het eerste deel. Dat je in de 

14 dagen daaropvolgend thuis iets doet met 

de zeven meditaties van deel één. Als we weer 

bij elkaar komen is er een uitwisseling over 

wat je hebt gedacht en ervaren bij die zeven 

meditaties. Ieder is vrij om wel of niet iets te 

vertellen. Daarna een inleiding op deel twee 

en zo verder. Op de vierde avond is er na de 

uitwisseling over wat je hebt gedacht en 

beleeft bij de dagmeditaties van deel 3 een 

gebedsviering in de kapel en aansluitend een 

gezellig samenzijn met hapjes en frisdrank.

Door wie? Een team olv Kees Slijkerman geeft 

deze vorming. Pastoraal werkster Laura de 

Vries geeft 8 oktober 2015 de eerste inleiding 

en gaat 19 november voor in de afsluitende 

gebedsviering. We hebben in het voorjaar met 

een groep het vergelijkbare boekje Jezus 

ontmoeten gevolgd. De meeste deelnemers 

willen nu ook dit boekje over de heilige Geest 

te behandelen, samen met ieder die wil 

meedoen. 

Kosten: deelname kost 3,5 euro voor het 

boekje plus een vrijwillige bijdrage voor de 

koffie/thee en overige kosten. Graag bieden 

wij de mogelijkheid, vanaf de eerste 

bijeenkomst op 8 oktober, eerst samen een 

warme maaltijd te nuttigen om 18.30 uur met 

degenen die zich daar voor aanmelden. 

Aanmelding bij Kees Slijkerman, 

b29@stucom.nl, telefoon 0343-576946. Wees 

welkom. 

Namens de groep Jonge Wijn, Fien Snoek, 

Theo van der Meer, Annemiek Verberk, Mieke 

Spronk en Kees Slijkerman 

Jonge Wijn is een geloofsgroep van parochie Paus Johannes XXIII, die via pastoraal werkster Laura de Vries verbonden is 

met het pastoraal team van deze parochie. De groep is ontstaan uit de vorming Opnieuw beginnen (najaar 2013), de 

vervolgvorming Jonge Wijn in Nieuwe Zakken (2014-2015), de vormingen Kom en Zie (najaar 2014) en Jezus ontmoeten 

(voorjaar 2015). Jonge Wijn bestaat uit parochianen die elkaar en anderen willen helpen het geloof, Bijbelse inspiratie en 

het dagelijks leven met elkaar te verbinden. Het is een open groep. De kernleden dragen de activiteiten. Los-vaste leden 

nemen soms deel. Gasten zijn welkom. 
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