
Zondag 30 november vieren we een 
feestje! 
Twitteren met GOD, 24 november 2014 
 

 
 
Aanstaande zondag, 30 november 2014, organiseren we een klein 
feestje! Die ochtend presenteren we in Leiden ons nieuwe boek 
‘Twitteren met GOD interactief’. En bij die gelegenheid zijn we 
eigenlijk wel heel benieuwd welke vraag jij persoonlijk aan God 
zou willen stellen. Laat het ons weten en stuur ons een berichtje 
via Twitter (@TweetingwGOD) of Facebook (Tweeting with GOD)! 
Je kunt je berichten het hele weekend insturen, van vrijdag 28 
november 17.00 uur tot zondagmorgen 30 november 11.00 uur.  
 
In de H. Lodewijkkerk in Leiden verzamelen we alle vragen en gebeden die 
binnenkomen op blauwe vogels (van papier ;-)). Dat wordt een groeiende 
zwerm boven de hoofden van de zondagse kerkgangers. Waarschijnlijk in 
allerlei talen, want ook van onze Poolse en Amerikaanse lezers verwachten 
we berichtjes. Jouw eigen vraag is dus in bont gezelschap!  
 
Blauwe zusters 
Aan het eind van de ochtend geven we alle gebeden mee aan de blauwe 
zusters (eigenlijk de zusters van het Mensgeworden Woord), zij zullen voor 
alle gebedsintenties bidden. De vragen over geloof en de Kerk die 
binnenkomen zullen we in de komende maanden zoveel mogelijk 
beantwoorden via onze Facebook pagina. 

http://www.twitter.com/TweetingWGOD
http://www.facebook.com/TweetingWithGOD
http://www.lodewijkparochie.nl/


 
Pauselijke zegen 
Om 11.00 uur, na de ochtendmis in de H. Lodewijkkerk, overhandigen we 
ons nieuwe boek aan niemand minder dan Mgr. André Dupuy, de Nuntius 
(officiële vertegenwoordiger) van Paus Franciscus in Nederland. Dit omdat 
we blij zijn met de zegen die paus Franciscus aan ons project gegeven heeft. 
In september 2013 gaf Father Michel Remery deel 2 van de eerste 
boekenreeks aan de paus, die toen persoonlijk bad voor alle mensen die het 
boek zouden lezen. 
 
Smartphone app 
Ons nieuwe boek is een samenvoeging van de eerste twee delen van 
Twitteren met GOD die in 2012 en 2013 uitkwamen, aangevuld met nieuwe 
uitspraken van paus Franciscus. Om het vinden van antwoorden op je vragen 
nog makkelijker te maken, bieden we nu ook een app aan voor op je 
smartphone. De app legt een perfecte link tussen het boek en de website: 
maak een foto van willekeurig welke pagina en je smartphone laat de extra 
informatie zien die we beschikbaar stellen. Elke vraag wordt daar binnen 
twee alinea’s beantwoord. De app bevat daarnaast ook leuke extra’s, zoals 
misteksten en gebeden in allerlei talen, wat handig is als je op vakantie in een 
buitenlandse kerk belandt. 
 
Doe mee! 
Op 30 november vieren we dit alles dus in pauselijk gezelschap, met 
#TwGOD taart en een zwerm blauwe vogels. Dus… sluit je aan bij de 
Facebookpagina van Tweeting with GOD, of volg ons op Twitter en stel dit 
weekend jouw eigen vraag aan God! Natuurlijk ben je ook van harte welkom 
om zelf naar Leiden te komen: de Mis in de H. Lodewijkkerk begint om 10.00 
uur. 
 
Adres H. Lodewijkkerk: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden 
 
Original article: http://www.tweetingwithgod.com/nl/content/zondag-30-november-
vieren-we-een-feestje-0 

http://www.tweetingwithgod.com/nl/content/28-wat-een-%E2%80%98nuntius%E2%80%99
http://www.tweetingwithgod.com/nl/content/28-wat-een-%E2%80%98nuntius%E2%80%99
http://www.tweetingwithgod.com/nl/content/de-app

