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Bisdom Rotterdam
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Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
tel.:010-2815184

www.bisdomrotterdam.nl

email: j.maasen@bisdomrotterdam.nl

Aan de pastorale beroepskrachten,
parochiebesturen, PCI-en, pastoraatsgroepen,
diaconale groepen en MOV-groepen
van de parochies in het bisdom Rotterdam

onderwerp: cursus Sociale Leer van de Kerk: 'Bouwen
aan een beschavmg van liefde'

Rotterdam, 3 januari 2022

Beste mensen,

Afgelopen jaar heeft de Pastorale Dienstverlening van het bisdom een inleidende cursus over de
Sociale Leer van de Kerk en het katholiek sociaal denken ontwikkeld, onder de noemer 'Bouwen aan
een beschaving van liefde'. In de Veertigdagentijd willen we deze cursus voor de eerste keer geven.
Als de coronaregels het toelaten wordt deze cursus fysiek gegeven op vier donderdagen in maart.

3-10-17-31 maart
19.30 - 22.00 uur
parochieel centrum De Kapelaan,
Nicolaasplein 2, 2712 AV Zoetermeer.

Mochten de regels het niet toestaan, dan wordt de cursus online, via Teams, gegeven.

De cursus wordt aangeboden voor alle parochianen die zich interesseren voor/bezig zijn met het
sociaal denken en handelen van de Kerk, maar in het bijzonder voor hen die actief zijn voor de
MOV/diaconie/caritas van de parochie.
In de bijlage treft u een korte omschrijving van deze cursus aan. We vragen u om parochianen die
mogelijk geïnteresseerd zijn, in kennis te stellen van deze cursus en hen te motiveren om zich aan te
melden.
Er is maximaal plaats voor 16 cursisten. Bij meer belangstelling zal in de loop van dit jaar een tweede
cursus aangeboden worden.

Cursisten kunnen zich aanmelden - liefst voor 20 febmari a.s. - via het e-mailadres van de pastorale
dienstverlening: pastoraledienstverlening(%bisdomrotterdam .nl.
Ongeveer één week voor het begin van de cursus ontvangen zij het cursusmateriaal.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de cursusleider: Hein Steneker
h.steneker(%bisdomrotterdam.nl, tel. OIO - 281 5184.

Met vriendelijke groet,
Namens de Pastorale Dienstverlening,
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Jan Maasen,
Hoofd Pastorale Dienstverlening


