Parochiecluster
Ubach over Worms
Kerkberg 7
6374 ES Landgraaf

Met financiële steun van

Micha Nederland komt op voor
gerechtigheid. Het netwerk inspireert en
activeert kerken en organisaties om
actief christen te zijn in deze wereld.
Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens
en natuur.

info
pastoor H. Notermans | pastorie Waubach
Kerkberg 7 | 6374 ES Landgraaf
tel. 045 5312378
www.rk-ubachoverworms.nl
Met medewerking van

parochiecluster
Ubach over Worms

Micha
cursus
 Word je geraakt door het onrecht
dat je om je heen ziet?
 Wil je er wat aan doen?
 Vraag je je af wat God van ons vraagt?
In de Micha Cursus ontdek je
wat de Bijbel zegt over gerechtigheid
en hoe jij, met jouw talenten,
kunt meewerken in Gods Koninkrijk.

voorjaar 2020

zes avonden samen denken,
praten, bidden, doen !

Thema’s in deze cursus zijn o.a.:
- impact van je levensstijl op de schepping
- misstanden in de kledingindustrie
- de verdeling van welvaart in de wereld
Door middel van concrete en uitdagende
opdrachten ontdek je hoe je met hoofd, hart en
handen verschil kunt maken.

locatie
MFC An d’r Put
Pastoor Scheepersstraat 3
6374 HR Landgraaf

data (telkens 19.30 – 21.30 uur)
dinsdag 4 februari
dinsdag 18 februari
dinsdag 10 maart
dinsdag 31 maart
dinsdag 14 april
dinsdag 12 mei
We beginnen elke avond met een eenvoudige
en gezellige maaltijd samen. Daarna een
informatief gedeelte en veel gelegenheid
voor uitwisseling.
Tevens organiseren we halverwege een doedag: een zaterdag waarop we samen flink de
handen uit de mouwen steken.

deelnemersbijdrage
€ 42,50 p.p. voor alle avonden, inclusief:
- maaltijden
- koffie/thee
- cursusboek

jaarthema 2020

Ja,

Laudato Si’

ik meld me aan voor de Micha-cursus in
Ubach over Worms.

In 2015 publiceerde paus Franciscus zijn
encycliek Laudato Si’. Daarin roept hij 'alle
mensen van goede wil' op om met respect
en eerbied om te gaan met de aarde en met
de armen. De
ommekeer
waartoe de paus
oproept is
ingrijpend:
economie,
politiek,
maatschappij, ja
ook de kerk, moeten gericht zijn op het
behoud van de schepping, op het
verbeteren van de levensomstandigheden
van de zwaksten en op het welzijn van de
generaties die na ons komen.
Vijf jaar later scoort het klimaatvraagstuk
hoog in talloze discussies; daarbij mogen
we zeker als gelovigen niet aan de kant
blijven staan.
Het parochiecluster
Ubach over Worms
besteedt in 2020
aandacht aan Laudato
Si: behalve in de
Micha-cursus ook in de
pelgrimstocht naar Santiago (april 2020),
in bijeenkomsten van de jongerengroep en
in kerkelijke vieringen.

naam
adres
telefoon
e-mail
De deelnemersbijdrage betaal ik contant
bij de eerste bijeenkomst.
datum
handtekening

