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Betreft: Uitnodiging voor drie online inleidingen in het Jaar van
de Sacramenten

Rotterdam, 23 januari 2022

Aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers
en alle andere gelovigen in het bisdom Rotterdam

Geachte heer, mevrouw

In oktober begon in ons bisdom Rotterdam een nieuw themajaar: het Jaar van de Sacramenten. De
themajaren die wij in het bisdom hebben gehouden, zijn vruchtbaar gebleken. Ze sterken ons geloof,
helpen ons om de inhoud van het geloof door te geven en bereiden ons zo als gemeenschap voor op de
toekomst, waarin het leven met en het verkondigen van Christus en zijn evangelie onze belangrijke
missie blijven.

Wij hebben drie deskundige inleiders bereid gevonden om voor ons bisdom een inleiding te houden in
het kader van het Jaar van de Sacramenten. Deze inleidingen worden online gegeven op avonden in
maart, mei en juni. U en alle belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Op dinsdag 29 maart (20.00-21.30 uur via Teams) spreekt prof. dr. Archibald van Wieringen
over de bijbelse oorsprong van de sacramenten
Op dinsdag 17 mei (20.00-21.30 uur via Teams) spreekt dr. Herwi Rikhofover de Heilige Geest
en de sacramenten
Op woensdag 15 juni (20.00-21.30 uur via Teams) in de week voorafgaand aan Sacramentsdag
spreekt Mgr. drs. Herman Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, over de
eucharistie in de kunst vanaf de Oudchristelijke tijd

Ik hoop dat we met de sacramenten de komende tijd een verdieping doormaken en dat het Jaar van de
Sacramenten veel vrucht zal dragen. Ik hoop dat u in de gelegenheid bent deze online bijeenkomsten
mee te maken. Meld u zich s.v.p. aan bij mw. A. Donkers via a.donkers@bisdomrotterdam.nl. U
ontvangt kort voorafgaand aan de bijeenkomst de Teams-link.

Met vriendelijke groet,
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+ J/van den Hende
isschop van Rotterdam


