
 

Geloofscursus Sycamore in de Lambertuskerk te Horst vanaf 28 februari 

We willen u van harte uitnodigen voor een nieuw op te starten cursus voor onze 

parochiegemeenschap. 

  

Wat betekent Sycamore? 

Jezus komt op een gegeven moment aan in de stad Jericho. Een man met de naam Zacheüs 

is zo nieuwsgierig naar Jezus dat hij in een Sycamore-boom (moerbeivijgenboom) klimt om 

Hem beter te kunnen zien. Als hij Hem uiteindelijk ontmoet, begint een gesprek dat het 

leven van Zacheüs definitief verandert. (Zie Lucas 19, 1-10) 

 

Sycamore is een basiscursus, bestaande uit ongeveer 15-20 bijeenkomsten, over het 

katholieke geloof en waarom dit relevant is voor ons leven nu. Er is ruimte om andere 

mensen te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en over zaken na te denken en te praten die er 

echt toe doen. 

 

Deze avond wordt gehouden in het parochiezaaltje van de Lambertuskerk in Horst op de 2e 

en 4e dinsdagavond van de maand.  Aanvang 19.30 uur tot 21.00 uur. 

 

De eerste bijeenkomst staat gepland voor dinsdag 28 februari as. 

 

Elke Sycamore-bijeenkomst staat onder leiding van een van onze priesters en bestaat uit: 

• Samen een inleiding bekijken (Engels gesproken en Nederlands ondertiteld). 

• Verschillende momenten om met elkaar in gesprek te gaan. 

 

Enkele van de 20 thema’s zijn: 

• Op zoek naar geluk 

• Het bestaan van God 

• Het geschenk van het geloof 

• De sociale leer van de Kerk 

• De heilige Eucharistie 

• Maria en de hoop op de hemel 

 

Deelnemers aan eerdere cursussen zeiden: 
• “Het hielp mij om na te denken over dingen die niet eerder in mij waren 
opgekomen.” 
• “Ik genoot ervan te horen wat anderen zeiden – het gaf me een nieuw perspectief 
op vragen die mij altijd al bezighielden.” 
 

Bent u geïnteresseerd, meldt u dan aan via het algemeen mailadres van de 

parochiefederatie: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 

 

Deze cursus is kosteloos en wanneer het niet lukt om een keer niet te komen, wordt dit 

ook niet als een probleem gezien. 

 

Hierbij een trailer van de cursus: https://www.youtube.com/watch?v=lPNDDxbcFcE 
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