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Overeenkomsten en verschillen protestants en katholiek 
 
Deze cartoon, waarop te zien is dat de paus helpt de stellingen van 

Luther aan de slotkapel in Wittenberg te spijkeren, vonden wij bij 

een artikel over de paus waarin werd gesteld dat hij ook sympathie 

heeft voor de protestanten. Hier ter plaatse hebben de verschillende 

kerken ook veel sympathie voor elkaar en de samenwerking is 

uitermate plezierig.  

Vorig jaar is er een avond geweest over de verschillen tussen 

protestants en katholiek en dat bleek een goed bezochte en 

verhelderende bijeenkomst te zijn die natuurlijk veel te kort was. 

Daarom dat er gevraagd werd om nog zo’n avond. In die wens kan 

worden voorzien, vandaar dat er op woensdag 7 november om 

20.00 uur in de Nicolaaskerk een vervolg wordt gegeven aan de opzet van vorig jaar. De 

avond wordt natuurlijk geen herhaling van die van 2017, want er zullen weer andere 

onderwerpen aan de orde komen.   

Van harte welkom Matthé Bruijns en Neeltje Reijnders 

 
Dromen in de bijbel 

Er worden heel wat dromen gedroomd in de H. Schrift. Maar wat betekenen ze? Bekend zijn 

bijvoorbeeld de dromen van Jozef, de zoon van Jacob. Ze brachten hem op de meest 

onverwachtse plaatsen: in de put, in de gevangenis, maar ook aan het hof als onderkoning. De 

dromen hebben uiteindelijk de redding betekend voor Jacobs zonen in hongersnood. Tijdens 

deze bijbel avond zal Bart Koet ingaan op dromen in de bijbel in het algemeen. 

Daarna neemt hij ons mee in droom van aartsvader Jacob in Bethel (Genesis 28), en 

vervolgens wordt de droom van koning Salomo  

(1 Koningen 3) uit de doeken gedaan.  

Het is fijn als u uw bijbel meebrengt. 

Prof. Koet is hoogleraar Nieuwe Testament.   

Vrijdag 9 november om 20.00 uur  Pastorie Odulphus, Assendelft 
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AGENDA 

 

 -Maandag 8.45 uur Kerkwerken 

  10.00 uur, Pastorie Roosteren Pastores 

  14.00 uur, Pastorie P.C.I. 

  Woensdag, 10.00  - 12.00 uur Ontmoetingsruimte, Koffieochtend 

 Vrijdag, 15:30 uur Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

 Zaterdag, 19:00 uur Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 
Voorganger: Pater G. Noom 

 Zondag, 10:00 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
Voorganger: Pastor J. Stam 

 

 De collecte vorig weekend was € 295,17. 

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 
 

 

 


