PROGRAMMA INSPIRATIE, BEZINNING & ONTMOETING 2017-2018

Hierbij reiken we u het nieuwe programma aan van de gezamenlijke werkgroep
Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting
van de Protestantse gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar.
We nodigen u uit het te bekijken.
We hopen dat u nieuwsgierig wordt en zich opgeeft voor één of meerdere bijeenkomsten.
Aanmelden
Tenzij anders vermeld kunt u zich opgeven door te mailen naar
Petra van der Wal p.vanderwal@planet.nl of
Henk Bonnink voorzitter@prot-gem-westervoort.nl
Om elk jaar weer een behoorlijk programma te kunnen bieden, hebben we financiën nodig.
Daarom vragen we voor de meeste bijeenkomsten een kleine vergoeding (koffie of thee zijn hierbij
inbegrepen). U kunt de bijdrage voldoen bij aanvang van de betreffende bijeenkomst.
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1. EEN AVOND OVER GEESTELIJKE BEGELEIDING
Soms lijkt het wel alsof in deze wereld God afwezig is. We zien er zo weinig van. We horen van het
onrecht in de wereld en vaak vragen wij ons af: “Heeft God daar nog mee te maken?” Tegelijkertijd
worden we getroffen door berichten van ziekte en overlijden in onze wereld dicht bij ons, en soms zijn
de mensen die het overkomt nog jong. Daarom komt de vraag: “Waar is God nou?” regelmatig bij
mensen boven. Geestelijke begeleiding wil op zoek gaan naar het antwoord op de vraag: “Waar is God
voor mij?”. Geestelijk begeleiders begeleiden de ander in zijn of haar relatie met God.
Al eeuwenlang wordt geestelijke begeleiding door de kerk geboden aan
hen die over die relatie met God willen nadenken. Kloosterlingen en
soms ook leken werden begeleid op hun geestelijke weg en leerden
herkennen wat belangrijk is op hun weg met God en wat van minder
belang kan zijn.
Op deze avond zullen we stilstaan bij wat geestelijke begeleiding is en
hoe geestelijke begeleiding vorm kreeg in de kerk. Verder willen we
ingaan op de vraag hoe begeleiding van waarde zou kunnen zijn voor
mensen van vandaag in de kerk en de wereld. Aan het einde van de
avond is er gelegenheid eventueel afspraken te maken voor een
individuele geestelijke begeleiding.
Arjen Hiemstra volgt sinds september 2015 de opleiding Geestelijk begeleider bij de Protestantse
Theologische Universiteit en het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Contactpersoon:

Paalmanhuis, Dorpsstraat 63 te Westervoort
maandag 25 september 2017
20.00 – ca. 22.00 uur
ds. Arjen Hiemstra
Henk Bonnink, tel. 026-3114522

2. BIJBEL EN TAAL
Abraham en Sarah zijn het voorgeslacht geworden van de nieuwe generatie, Isaäk en Rebekka. De
nieuwe etappe door Genesis voert ons nu vanaf Genesis 25:11 tot 36:43.
We ontmoeten de tweeling Esau en Jakob, er wordt wel of niet ‘bedrogen’, afgetroggeld en gestolen,
waarna de veronderstelde ’bedrieger’ zelf al of niet flink in het ootje genomen wordt (door wie
eigenlijk?) Er is sprake van een ladder met engelen en van een geheimzinnige worsteling.
Maar er gebeurt ook weer wat Abraham en Sarah meemaakten: hun
nageslacht wordt opnieuw voorgeslacht, en er wordt weer een
nieuwe generatie geboren: twaalf zonen! Maar van ‘leien dakjes’
weet de Bijbel nu eenmaal niet. Wij zullen dus wéér een route
afleggen, dit keer van de ene steen naar de andere. Of het allemaal
struikelstenen zijn, is de vraag. Niet alleen voor de personages in de
verhalen, maar ook voor ons..
Ook als u de drie vorige ‘routes’ hebt gemist, kunt u gerust
meedoen. De verhalen zijn immers niet onbekend. Er wordt
voldoende tijd genomen om dit traject te koppelen aan de vorige
hoofdstukken van Genesis. Het cursusboek ligt voor u klaar.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Aanmelding:

Paalmanhuis, Dorpstraat 63 te Westervoort
woensdag 27 september, 4 oktober, vrijdag 13 oktober,
woensdag 18 oktober, 25 oktober en 1 november 2017
19.30 – ca. 21.30 uur (vanaf 19.15 uur is er thee en koffie)
Ada Waalboer, docerend musicus en
groot liefhebster van de geschiedenis en de taal van de Bijbel
i.o.m. inleider
e-mail ada.waalboer@xs4all.nl,
tel. 026-3615890 of per post: Schaapdijk 5, 6825 LS Arnhem

3. DE VERANDERRING
In De VerandeRRing brengt een bijzondere groep mensen met een kwinkslag serieuze zaken uit het
leven op het podium. Mensen die stuk voor stuk veranderingen moedig zijn aangegaan en dat met u
als publiek willen delen.

Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Contactpersonen:

SOW kapel, Kastanjelaan 3 te Duiven
zaterdag 7 oktober 2017
20.00 - ca. 22.00 uur
Speelgroep Badinage - www.badinage.nl
Paul Vlaardingerbroek, tel. 0316-282963

4. SPIRITUEEL WANDELEN
Wandelen doet mensen nadenken. Soms ga je nadenken over de dagelijkse dingen, soms ook speelt
spiritualiteit een rol. Al lopend verbaas je je over de wereld waarin je leeft in al z’n facetten. Komend
seizoen willen we ergens in de omgeving vijf keer een wandeling maken. Steeds is er een thema dat
verbonden is met de plek waar je loopt. Een paar teksten bepalen ons denken. Maar natuurlijk kun je
ook gewoon nadenken en met elkaar praten over wat je onderweg ziet. We wandelen ongeveer 8-10
kilometer. De locaties, data en thema’s zijn:
Rozendaalse Veld
Doesburg
De Steeg
Schenkenschanz
Millingen
Data:
Vertrek:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

7 oktober 2017
11 november 2017
20 januari 2018
10 maart 2018
5 mei 2018

‘Heide’
‘Mensen’
‘Bos’
‘Eiland’
‘Grenzland’

vijf zaterdagen tussen oktober 2017 en mei 2018 (zie boven)
10.00 uur met eigen vervoer (carpoolen) vanaf het Paalmanhuis,
Dorpstraat 63 te Westervoort
ds. Arjen Hiemstra
€ 3,00 (bijdrage in de benzinekosten)
Henk Bonnink, tel. 026-3114522

5. INLEIDING BIJBELSE PAPIERKNIPKUNST
Hierbij wil ik mij graag aan u voorstellen: mijn naam is Henk Kapitein, maar sinds jaar en dag word ik
in mijn woonplaats Urk gewoon Henk de Knipper genoemd omdat ik al meer dan 20 jaar verslingerd
ben aan de papierknipkunst. Mocht u een keer op Urk komen en een kijkje willen nemen in het atelier,
dan vraagt u aan de eerste de beste voorbijganger waar Henk de Knipper
woont; grote kans dat men u zo de weg kan wijzen.
Het papierknippen is in 1992 begonnen als experiment met een gemaakte
potloodtekening op papier waarvan de achterkant zwart was. Door de
tekening uit te knippen ontdekte ik de kracht van het pure effect van zwart
en wit. Na mijn burn-out in het jaar 2000 ben ik mij in mijn knipwerken gaan
toeleggen op het weergeven van mijn overdenkingen bij Bijbelgedeelten.
Juist wat mij treft en tot nadenken stemt of waar je anders overheen leest
probeer ik sinds die tijd weer te geven. Mensen vroegen mij of ik hierover
wilde vertellen op avonden van bijvoorbeeld verenigingen. Uiteindelijk heb ik hier een presentatie voor
gemaakt die telkens verandert omdat er steeds meer knipwerken bijkomen. Er is ook een gedeelte in
boekvorm uitgegeven. De Bijbel is mijn inspiratiebron en mijn levensbron. Iedere dag sta ik weer
versteld van wat de Bijbel mij / ons te zeggen heeft. En altijd actueel. Momenteel werk ik aan
knipwerken over de psalmen. De Heilsboodschap en de verwijzingen naar de Messias verbazen mij
iedere keer opnieuw. Ik hoop u aan de hand van mijn knipkunst te kunnen laten zien en te vertellen
hoe de rijkdom van Gods Woord mij inspireert.

Knipwerk “Van gevangen naar bevrijd”: de tralies van mijn bestaan lossen op
door het Kruis van Genade, en door Gods Geest worden wij in de ruimte gezet
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
woensdag 11 oktober 2017
19.30 – ca. 21.30 uur
Henk Kapitein
€ 5,Alies Rutgers, tel. 0316-525478

6. MAARTEN LUTHER
De man die een revolutie veroorzaakte in kerk en samenleving
Het is vijfhonderd jaar geleden dat de Duitse monnik en theoloog Maarten Luther publiekelijk opriep tot
hervorming van de kerk en de theologie van zijn dagen. Er ontstonden felle polemieken. De keizer en
de paus zagen in hem een verstoorder van de eenheid van het Heilige Roomse Rijk. Het duurde niet
lang of Luther werd uit de Rooms Katholieke Kerk gezet.
Omdat hij gesteund en beschermd werd door Duitse
vorsten, kon hij afstand nemen van de bestaande
maatschappelijke en kerkelijke structuur. Luthers protest
tegen een aantal kerkelijke praktijken was de aanzet tot
het ontstaan van een brede hervormingsbeweging. Zijn
publicaties circuleerden binnen enkele jaren in grote
aantallen in Frankrijk, Engeland, Scandinavië en de
Nederlanden. Ze werden zowel door geestelijken als door
leken gelezen. De westerse wereld veranderde als nooit
tevoren.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
woensdag 25 oktober 2017
20.00 – ca. 22.00 uur
ds. Leen den Besten
€ 5,Theo Salemink, tel. 0316-340668

7. BEZOEK AAN HOSPICE ROZENHEUVEL, VELP
Sinds 1994 biedt Hospice Rozenheuvel in Velp palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun
leven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er
is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten
tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de
psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt
en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens
‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. ‘Een
comfortabel ziekte- en sterfbed’ is te allen tijde het belangrijkste doel
van de betrokken zorgverleners.
We zijn van harte welkom voor een bezoek. Gea Arentsen en Bon te
Braak van het hospice zullen ons vertellen over de werkzaamheden
en de opvang van de patiënten in het hospice. Ook zullen zij
aansluitend een rondleiding verzorgen.
Datum:
woensdag 1 november 2017
Tijd:
18.30 – ca. 20.30 uur
Vertrek:
18.00 uur met eigen vervoer (carpoolen) vanaf het Paalmanhuis,
Dorpstraat 63 te Westervoort
Leiding ter plaatse: Bon te Braak
Kosten:
€ 5,Contactpersoon:
Henk Bonnink, tel. 026-3114522 - NB Er geldt een maximum van 30 deelnemers.

8. HET DOEMDENKEN VOORBIJ
Over duurzaamheid en zorg voor de schepping
Al in 1990 riep paus Johannes Paulus II op tot een ‘ecologische bekering’, een ommekeer in ons
denken en doen. ‘Bekering’ als diepgaand veranderingsproces, waarbij we anders gaan kijken naar
deze wereld en onszelf. Deze wereld is ons gegeven door God, we hebben de verantwoordelijkheid daar
met liefde en respect mee om te gaan. We zijn immers ten
diepste verbonden met de hele schepping, zoals Franciscus
van Assisië prachtig heeft uitgedrukt in zijn ‘Zonnelied’. Paus
Franciscus herhaalde kort geleden in zijn encycliek Laudato
Sí deze oproep tot ecologische ‘bekering’ met hernieuwde
urgentie.
Wat is er precies aan de hand met ‘onze’ aarde? Hoe ziet er
een toekomst uit waarbij respect voor de schepping de
drijfveer is? Wim van Heugten was tussen 1995 en 2005
intensief betrokken bij het streven van de Nederlandse
overheid en industrie om te komen tot een duurzame
technologie ontwikkeling en zo de milieubelasting fors terug te dringen. Hij kijkt nu terug op deze
inspirerende periode maar neemt tegelijkertijd ook ontwikkelingen waar in het huidige
maatschappelijke denken en handelen waarbij zeker vraagtekens bij geplaatst kunnen worden.
Terecht? Een beschouwing back to basics.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
dinsdag 14 november 2017
20.00 – ca. 22.00 uur
Wim van Heugten
€ 5,Theo Salemink, tel. 0316-340668
9. KERSTZANG
Een avond waarop we samen een aantal bekende en minder
bekende advents- en kerstliederen zullen zingen. Het koor
‘Weerklank’ uit Zeddam zal medewerking verlenen.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Kosten:
Contactpersoon:

Ontmoetingskerk,
Marktstraat 24 te Zevenaar
zondag 10 december 2017
aanvang 19.00 uur
er zal worden gecollecteerd
Alies Rutgers, tel. 0316-525478

10. HERDERTJESTOCHT
Een verhaal voor iedereen
Het is avond, donker en koud. Toch zijn er buiten opgewekte kinderstemmen te horen. Een stoet trekt
voorbij. Alle kinderen zijn verkleed. Het lijken wel herders, schapen en engelen … Wat doen die nu
buiten op dit avonduur?
Mis het niet! Op vrijdagavond 15 december 2017 organiseert de
Protestantse Gemeente van Westervoort een herdertjestocht.
Het lijkt op een speurtocht en gaat door een klein stukje van het
dorp, waarbij je het verhaal van Kerst niet alleen hoort, maar
vooral beleeft!
Iedereen is welkom. Alle kinderen mogen verkleed komen: als
herder, schaap of engel.
Datum:
Vertrek:
Contactpersoon:

vrijdag 15 december 2017
elk half uur van 18.00 – 19.30 uur
vanaf de Kerstmarkt op het Dorpsplein te Westervoort
Henk Bonnink, tel. 026-3114522

11. KERSTLICHTJESROUTE
Voor de derde keer in Zevenaar krijgt u de gelegenheid om samen op weg te gaan en onderweg Jozef,
Maria en alle andere mensen die in het kerstverhaal voorkomen te ontmoeten. We lopen in de
namiddag een route door Zevenaar. We horen, zien en
beleven op een bijzondere wijze het kerstverhaal.
Aangezien de voorbereidingen i.s.m.
de St. Willibrordusparochie nog in volle gang zijn, volgt t.z.t.
meer informatie, o.m. via Kerkleven. Houdt u in elk geval de
aangegeven datum vast vrij voor deze inspirerende tocht en
we zien u dan graag op deze middag om samen het
kerstverhaal eens anders dan anders te ervaren.

Datum:
Vertrek:
Contactpersoon:

zaterdag 16 december 2017
16.30 uur vanaf het Raadhuisplein te Zevenaar
Alies Rutgers, tel. 0316-525478

12. TOP 2000 KERKDIENST
Het einde van het jaar staat bij NPO Radio 2 in het teken van de Top 2000. In de Top 2000 staan veel
nummers met inhoud: nummers die emotie oproepen, kippenvel en herinneringen.
Veel nummers gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost.
Wat is er nu mooier dan met elkaar te luisteren naar de mooiste nummers uit de popgeschiedenis?
Er is een liveband, er is gelegenheid om een kaarsje aan te
steken en er kan natuurlijk meegezongen worden.
Jong & oud, kerkelijk of niet, iedereen is welkom!
Plaats:
Westervoort
Datum:
Tijd:
Kosten:
Contactpersoon:

Protestantse Kerk, Dorpstraat 61 te
vrijdag 29 december 2017
aanvang 19.30 uur
er zal worden gecollecteerd
Henk Bonnink, tel. 026-3114522

13. RIJKDOM EN ARMOEDE
Mozaïek in de Kerk van de Vermenigvuldiging van de Broden en de Vissen, Tabgha, Israël.
Rijkdom en armoede bepalen het gezicht van deze wereld. Sinds de recente crisis rijzen vragen hoe om
te gaan met kapitaal, sociale ongelijkheid en het delen van welvaart. Welke gedachten had het
vroegste christendom hierover? Hoe leef je goed als christen
volgens Jezus? Hoe gaf Jezus uitdrukking aan zijn ideeën en
levenswijze? Wat herkenden zijn tijdgenoten hierin en hoe kan
dit ons vandaag nog inspireren? In een inleiding willen we op
deze vragen ingaan aan de hand van enkele teksten uit de
evangeliën en handelingen van de apostelen. Om een beeld te
hebben van Jezus in zijn tijd kijken we ook naar andere teksten
over rijkdom en armoede. Te denken valt aan de Profeten van
het Oude Israël, de Dode-Zeerollen en Grieks-Romeinse
liefdadigheidsinitiatieven.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
donderdag 18 januari 2018
20.00 – ca. 22.00 uur
dr. Albert Hogeterp
€ 5,Henk Trapman, tel. 0316-332763

14. SPIRITUELE FILM: DEKALOOG
In 2018 is het 30 jaar geleden dat de Poolse cineast Krzysztof Kieslowski (1941-1996) in zijn
geboorteland zijn opzienbarende filmcyclus Dekaloog draaide, over de tien geboden als de belangrijkste
christelijke waarden en normen en de interpretatie daarvan door de individuele mens. Zelf zei
Kieslowski over zijn Dekaloog: “Ik heb een soort spelletje met het publiek
willen spelen (…) Dan bekijken ze de film en dan moeten ze ontdekken wat
dat betekent. Ze gaan dan nadenken welk gebod dat ook al weer is. Of ze
willen of niet, ze moeten even hun hersens gebruiken. Daar hecht ik aan,
omdat ik ze serieus neem. Ze krijgen van mij niet alles op een
presenteerblaadje”.
We bekijken twee nog nader te bepalen episodes uit de serie, waarna
ruimte geboden wordt om er over met elkaar van gedachten te wisselen.
Plaats:
Datum:
Tijd:
contactpers.:
Kosten:

Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
dinsdag 20 februari 2018
19.30 – ca. 22.00 uur
Henk Trapman, tel. 0316-332763
€ 3,-

15. GERY GROOT ZWAAFTINK: ‘NATUUR-LIJK’
Natuurlijk doen we ons best. Natuurlijk mag het een beetje minder. Natuurlijk kennen we het spel.
Natuurlijk….. en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Een liedjesprogramma waarin de natuur aan het woord komt.
Een verhaal over een man die de wereld veranderde, geen Nelson Mandela, maar
iemand die in stilte te werk ging omdat hij erin geloofde.
Mooie liedjes over het water, de tijd en…meer.
U bent van harte welkom om te komen kijken en luisteren.
Gery Groot Zwaaftink (1955) treedt al 25 jaar op met een gevarieerd programma
van verhalen en muziek. Zowel volwassenen als kinderen worden meegesleept
door zijn wonderlijke vertellingen, zijn liedjes en ballades. Hij ziet zichzelf als
een troubadour die, net als vroeger, rondtrekt, zijn liedjes zingt en zijn verhalen
vertelt ‘ter leering ende vermaeck’ van zijn publiek. Als verhalenverteller is Gery
een fysieke speler/verteller. De ene keer is hij de hoofdpersoon en even later de
verteller die beschrijft wat er gebeurt. Met een paar eenvoudige rekwisieten en zijn stem ‘schildert’ hij
de meest vreemde werelden. Hij laat jong en oud intens genieten van verhalen die ontroerend,
humoristisch, boeiend en herkenbaar zijn.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
woensdag 28 februari 2018
20.00 – ca. 22.00 uur
Gery Groot Zwaaftink - www.gerygrootzwaaftink.nl
vrije gift
Petra van der Wal, p.vanderwal@planet.nl

16. OORVERDOVENDE STILTE
Twee avonden over Christelijke meditatie
De woorden 'verstilling' en 'onthaasten' kom je tegenwoordig regelmatig tegen. Blijkbaar is de behoefte
hieraan in onze maatschappij groot. Even ontsnappen aan de prikkels en geluiden die van alle kanten
op je af komen. Even naar binnen, om te kijken wat er dáár ook alweer leeft.
Toch is dit laatste nog niet zo eenvoudig. Vandaar ook dat we deze avonden gepland hebben. Al in de
eerste eeuwen van de kerk hebben mensen meditatie gebruikt om zich open te stellen voor God. Op
geheel eigen wijze zullen wij bij hen aansluiten. Door samen in stilte te zitten of te lopen en door
aandacht te hebben voor het hier en nu, willen we opnieuw leren luisteren naar de taal van ons hart en
kijken of we dichter bij de bron van ons bestaan, de Bron van ons leven, kunnen komen.

Op de eerste avond beginnen we met een kopje koffie of thee en een kort rondje kennismaken. Daarna
zal er een inleiding gegeven worden en zullen we aandacht besteden aan onze basishouding. Op de
tweede avond willen we met elkaar het mediteren ook
daadwerkelijk beoefenen. Daarna zal er gelegenheid zijn om
gedachten uit te wisselen over de beleving hiervan.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
dinsdag 6 en 13 maart 2018
20.00 – ca. 21.30 uur
ds. Marissa Buitink, Halle
€ 5,Petra van der Wal, p.vanderwal@planet.nl

17. MOGEN WE HET LEVEN ALS GESCHENK VAN GOD TERUGGEVEN?
Over euthanasie en voltooid leven
‘Een man belt me op en vertelt me dat zijn vrouw ernstig ziek. Ze is de terminale fase ingegaan. Ik heb
een keer een uitvaart in de familie gedaan en hij vraagt me of ik haar uitvaart ook wil doen. Als
ritueelbegeleider bij afscheid krijg ik deze vraag wel vaker en ik zeg dat ik natuurlijk wil helpen. “Kun
je zaterdag over drie weken de uitvaart doen?” vraagt hij
concreet. Die vraag komt iets minder vaak voor… “Over drie
weken?” vraag ik en nodig hem uit verder te vertellen. Het
blijkt om euthanasie te gaan’.
Mogen we het leven weer teruggeven aan God? Hoe denken
we daar als Christenen over? We willen er met elkaar eens
over nadenken en praten op een open manier, waarbij
ieders mening er mag zijn. Voor wie daar behoefte aan
heeft, wordt nazorg geboden.
Mirjam Verschure is vijf jaar pastoraal werkster in de
R.K. kerk geweest en heeft sinds 2010 haar eigen praktijk, waarin ze uitvaartplechtigheden leidt, maar
ook trouwambtenaar is en voorgaat in zondagse diensten van de protestantse kerk.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Leiding:
Kosten:
Contactpersoon:

Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
dinsdag 10 april 2018
20.00 – ca. 22.00 uur
Mirjam Verschure
€ 5,Theo Salemink, tel. 0316-340668

18. KERKENPAD ZEVENAAR – DUIVEN – WESTERVOORT
Op drie zondagen gaan we bij onze buren op bezoek en zijn we als gasten aanwezig in elkaars
kerkdiensten. Na de dienst is er koffie, gevolgd door een rondleiding in de kerk die zeker de moeite
waard zal zijn. Het is goed om zo elkaars vieringen mee te maken en verdere contacten te leggen.
Wist u al dat degenen die de rondleidingen verzorgen u zeer interessante verhalen kunnen vertellen
over hun kerkgebouw en dat zij dat met veel plezier willen doen? Nieuwsgierig geworden naar deze
vorm van een kerkenpad? Dan bent u welkom om met ons mee te gaan. De data en locaties zijn:

11 maart 2018 – Ontmoetingskerk, Marktstraat 24, Zevenaar

29 april 2018 – SOW kapel, Kastanjelaan 3, Duiven

27 mei 2018 – Protestantse Kerk, Dorpstraat 61, Westervoort

Data:
Vertrek:
Kosten:
Contactpersoon:

drie zondagen tussen maart en mei 2018 (zie boven)
tijden en plaatsen van vertrek (carpoolen) worden later bekend gemaakt
er zal worden gecollecteerd
Alies Rutgers, tel. 0316-525478

