Programmaboekje
Commissie Ontmoeting en Bezinning
“Oude IJssel Regio”
seizoen 2017 – 2018

Contactadressen commissieleden
Remonstrantse Gemeente Doesburg en omgeving
mw. Mathie Flugi van Aspermont T: 0313 48 46 48
e-mail: remgemdoes@gmail.com
Protestantse Gemeente Hummelo
da. Elise-Roth

email: eliseroth@kpnmail.nl

mw. Ingrid van Berkum

T: 0314 382080
email: totdonderdag@hotmail.com

dhr. Chris Vrogten

email: chrisvrogten@planet.nl

Protestantse Gemeente Drempt & Oldenkeppel
ds. Dirk Engelage

T: 0313 472364
email: dominee@kerkdrempel.nl

mw. Marjan van Zadelhoff

T: 0313 474251
email: marjanvanzadelhoff@upcmail.nl
email: trudyterwaarbeek@gmail.com

mw. Trudy Hemke

Protestantse Gemeente te Angerlo/ Doesburg
ds. Chris Kors

T: 0313 844539
email: chris.kors@gmail.com

mw. Ans Woudenberg

T: 0313 484533
email: rienans.woudenberg@zonnet.nl

Eventuele veranderingen/ afgelastingen worden vermeld op
www.pkn-angerlodoesburg.nl , www.kerkdrempel.nl
www.kerkhummelo.nl en doesburg.remonstranten.nl
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Voorwoord
Na de zomer beginnen we weer aan een nieuw seizoen.
In dit programmaboekje vindt u de activiteiten van de kerken
in de zgn. “Oude IJssel Regio”.
De commissie Ontmoeting en Bezinning
initieert en coördineert deze activiteiten.
De Remonstrantse Gemeente Doesburg en omgeving organiseert
een Bijbelcursus rond het Johannesevangelie, de lezing en
diapresentatie Quilten, een film over Spinoza, een Maria lezing en een
bijeenkomst 'Bidden, wie luistert?'
De Protestantse Gemeente Hummelo organiseert meditatieavonden op
de laatste woensdag van de maand, Paaskaarsen maken, Beeldmeditatie rond Pinksteren en in juni een bewustwordingswandeling.
De Protestantse Gemeente Drempt & Oldenkeppel heeft weinig
activiteiten dit seizoen, met het oog op het emeritaat van ds. Engelage
in januari 2018. Het accent zal hier het komend jaar voornamelijk liggen
op het overgangsproces van een fulltime naar een deeltijd
predikantsplaats. Daarbij zal de voorbereiding en uitvoering van de
komende
beroepingsprocedure
een
grote
plaats
innemen.
Dat zal veel tijd en energie kosten van de beschikbare vrijwilligers.
Er wordt nog nagedacht over één of meer avonden met een korte
film/documentaire met een nagesprek.
De Protestantse Gemeente te Angerlo - Doesburg organiseert
koffieochtenden met een thema, Babbel en Borrel aan een tafel in het
Arsenaal, een beginnerscursus Meditatie, de 'Preek van de Leek', een
gedichtenwedstrijd rond de landelijke gedichtendag in januari 2018, en
een lees- en gesprekskring rond het boek 'Geduld met God' van Tomáš
Halík.

Voor informatie kan gebeld of gemaild worden naar de leider/
contact- persoon van de betreffende activiteit. Opgave is gewenst.
De kosten: een vrije gift.
Bij sommige onderdelen staat een bedrag aangegeven.
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Programma
Remonstrantse Gemeente Doesburg en omgeving

Bijbelcursus
Niemand heeft ooit God gezien,
– cursus over het Johannesevangelie
In de onzekere tijden na Jezus’leven op aarde zochten zijn
leerlingen steun bij elkaar en de verhalen over zijn leven en leer.
Er was nog geen overkoepelende kerk en diverse groepen zochten
hun eigen weg. In het Evangelie van Johannes zoeken mensen naar
antwoorden en een nieuw houvast.
In de diensten van ds. Vos zal uit het Johannes evangelie gelezen
worden.
DATA:
TIJD:
PLAATS:
LEIDING:
KOSTEN:
CONTACT:

dinsdag 19 september, 17 oktober, 21 november
16 januari, 20 februari, 20 maart 2018
10.00 – 12.00 uur
foyer Gasthuiskerk, ingang Paardenmarkt
ds. Marga Vos-Wiegand, remonstrants predikant
hele cursus in één keer: € 25; per keer € 5
Hermine Pameijer-de Waard, T: 0314-341547
email: hjadewaard@xs4all.nl
of email: remgemdoes@gmail.com
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Dia-lezing Bijbelquilts
Op woensdagavond 25 oktober
komt mevrouw Rieteke Hoogendoorn (Leerdam) op uitnodiging van
de Remonstrantse gemeente een dia-lezing geven over de
‘Bijbelquilts’ die zij maakt. Zelf omschrijft zij haar werk als ‘kunst
vanuit Bijbelse thema’s, uitgevoerd in quilts’. Haar eerste quilt
dateert van 1991; in 1995 maakte zij voor het eerst een quilt met
motieven erin die met het geloof te maken hebben. Sindsdien zijn er
vele quilts gevolgd, o.a. in opdracht van kerken maar ook voor
particulieren, bijvoorbeeld naar aanleiding van een trouw-tekst, of
iets wat met geloof, leven, verdriet, pijn of blijdschap te maken heeft.
Mevrouw Hoogendoorn exposeert haar quilts door het hele land en
geeft in eigen beheer ook boekjes en kaarten uit, waarvan de
opbrengst ten goede komt aan een goed doel. Sinds kort geeft zij
ook workshops over het zelf ontwerpen van een Bijbelquilt.
DATUM:
woensdag 25 oktober 2017
TIJD:
20.00
PLAATS:
foyer Gasthuiskerk, ingang Paardenmarkt
AANMELDEN:mag wel, hoeft niet
KOSTEN:
€5
CONTACT: remgemdoes@gmail.com
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Spinoza, film
In zijn zoektocht naar God kwam de Joodse filosoof Spinoza
(1632- 1677) uit bij de Natuur. Spinoza wordt de vader van de
Verlichting genoemd. Hij belichaamt de overgang van de middeleeuwen naar de moderne tijd.
DATUM:
TIJD:
PLAATS:
KOSTEN:
CONTACT:

zondag 12 november
14.30 uur
Gasthuiskerk, ingang Paardenmarkt
€5
remgemdoes@gmail.com
info@gasthuiskerkdoesburg.nl

ORGANISATIE: Remonstrantse Gemeente in samenwerking
met de Gasthuiskerk
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Gebedspracticum

?Bidden……, wie luistert? Houvast…
Voor veel Remonstranten is bidden moeilijk. Niet iedereen gelooft in
een God als persoon en hoe bid je tot de Bron van alle zijn, of tot
liefde? Ook het denkbeeld van een almachtige God, die over alles
beslist is voor veel mensen niet aanvaardbaar. Bidden wordt vaak
gezien als een vragen om iets dat soms verhoord wordt.
Toch is het jammer.
Het christendom kent net als andere religies een rijke traditie van
gebed en meditatie om door woorden, door stilte, door knielen,
dansen of beweging of ademhaling in contact te komen met de
eigen spiritualiteit en met de andere werkelijkheid die we bij gebrek
aan beter God noemen. Door deze enorme rijkdom te laten liggen
doen we ons zelf te kort..
In een gebedspracticum van vier avonden willen we kennis maken
met vormen van gebed en daarin oefenen onder leiding van ds
Marga Vos.
DATA:
TIJD:
PLAATS:
LEIDING:
KOSTEN:
CONTACT:

dinsdag 23 en 30 januari, 6 en 13 februari
20.00 – 22.00 uur
Gasthuiskerk, ingang Paardenmarkt
ds. Marga Vos-Wiegand, remonstrants predikant
€ 5 per keer
remgemdoes@gmail.com
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Maria-lezing
Voor protestanten is Maria een vrij onbekende figuur, vooral bekend
uit het kerstverhaal, voor veel katholieke en orthodoxe kerken is
Maria , de moeder van Jezus een centrale figuur .
Wie was ze, wat kunnen wij van en over haar leren?
DATUM:
TIJD:
PLAATS:
LEIDING:
KOSTEN:
CONTACT:

dinsdag 22 mei
20.00 – 22.00 uur
foyer Gasthuiskerk, ingang Paardenmarkt
ds. Marga Vos-Wiegand, remonstrants predikant
€5
remgemdoes@gmail.com

Protestantse Gemeente Hummelo
Meditatie uur
De laatste woensdagavond van de maand.
Meditatie is loskomen van allerlei
gedachten en je laten verrassen door wat
je wordt aangereikt in een oase van stilte
en rust; Meditatie is tot verstilling komen:
door concentratie en aandacht voorbij je
gedachten komen; Meditatie is stil en
bewust worden van je lijf en innerlijke
ruimte van je eigen ziel, van God;
Meditatie is je openstellen voor woorden
en beelden vanuit het leven en/of de christelijke inspiratiebron.
Een ieder maakt haar/zijn persoonlijke meditatie. Soms delen we
wat met elkaar, dat hoeft niet.
Wat geeft meditatie?
Rust, inzicht, verdieping in je gebed. Leven met aandacht brengt je
dichter bij jezelf, bij anderen en bij God.
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Het meditatie uur is een verdieping door verstilling,
door concentratie en aandacht, voorbij je gedachten komen, rust en
stilte te vinden bij jezelf en bij God.
Begeleiding van de groepen:
Ingrid van Berkum, coördinator. Ingrid is al jarenlang actief binnen
de kerkelijke gemeente van Hummelo.
Toos Rietman, geestelijk verzorger, Toos is jarenlang werkzaam
geweest
als
geestelijk
verzorger
in
de
ouderenzorg.
Vanaf begin jaren negentig is zij bezig met meditatie, o.a. in een
post HBO jaar, klooster ervaringen en een meditatietraining in 2010
vanuit de Protestantse Kerk in Nederland, Leergang begeleiding
christelijke meditatie in 2017
DATA:
TIJD:
PLAATS:
Aanmelden
+ INFO

27 september, 25 oktober, 29 november 2017
31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april 2018
19.00 – 20.00 uur, vanaf 18.50 uur koffie en thee
De Ruimte aan de Dorpsstraat in Hummelo
(ingang achter de kerk)
Ingrid van Berkum, coördinator,
T: 0314 382080, email: totdonderdag@hotmail.com
Toos Rietman, geestelijk verzorger T: 0313 475774,
email: ridt.rietman@hetnet.nl

Er is plaats voor allen die geïnteresseerd zijn om met stilte om te
gaan, iedereen is welkom, ook mensen van buiten Hummelo.

Paaskaars maken
Dit jaar hopen we weer met elkaar een huis paaskaars te maken.
Bestaande blanco kaarsen versieren we naar eigen inzicht.
Het is mooi als we in de Paasnacht onze eigen kaarsen aan de
nieuwe Paaskaars ontsteken, zodat we het licht mee naar huis
kunnen nemen.
DATUM:
Dinsdag 13 maart 2018
TIJD:
vanaf 19.30
PLAATS:
in de Ruimte, naast de kerk van Hummelo.
Bijdrage in kosten: 12 euro, inclusief kaars en materiaal.
9

Beeldmeditatie Pinksteren

Op dinsdag 15 mei, de week voor het Pinksterfeest, zal door ds.
Elise Roth-Wijnands een beeldmeditatie rondom Pinksteren
gehouden worden.
De ‘uitstorting van de Heilige Geest’ is op heel veel verschillende
manieren door kunstenaars verbeeld. De ervaring leert dat hoe
langer je naar een schilderij kijkt, hoe meer je ziet én dat ieder er
iets anders in ziet.
Het is verrijkend met elkaar naar kunst te kijken en er ook over te
praten. Kennis van kunst is absoluut geen voorwaarde!
DATUM:
TIJD:
PLAATS:

Dinsdag 15 mei
om 19.30 staan koffie en thee klaar
De Ruimte.

Bewustwordingswandeling
Een inspirerende wandeling o.l.v. ds. Elise Roth-Wijnands
Op donderdag 21 juni 2018, de langste dag, start de wandeling
vanuit de Hummelse kerk.
20.00 uur aanvang korte vesper in de kerk van Hummelo, 20.15 uur
wandelen we naar Hoog-Keppel.
Gezamenlijk wandelen we weer terug om in de kerk van Hummelo
de avond af te sluiten.
DATUM:
TIJD:
PLAATS:

Donderdag 21 juni 2018,
om 20.00 uur
de kerk van Hummelo
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Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Vroeger hadden dominees het dikwijls voor het zeggen en waren zij
de opiniemakers.
Die rol is inmiddels overgenomen door schrijvers, columnisten,
journalisten, cabaretiers en wetenschappers. Zij ontmaskeren oude
waarheden, zeggen hoe het zit, verdiepen meningen, volgen kritisch
allerlei ontwikkelingen, nemen eigen posities in, houden de boel bij
elkaar. Onder hen zijn mannen en vrouwen die opvallen door hun
visie en hun vrijheid, waarmee ze zich op een verfrissende manier in
het publieke debat mengen.
Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen begon in
Amsterdam en later nog op andere plaatsen in het land het project
‘Preek van de Leek.’ Hoe zou het zijn als zulke mensen met
bewezen spreekvaardigheid voor één keer de kansel zouden op
gaan. Wat gebeurt er als je hèn het woord geeft over wat hen
bezielt en zo in de kerk een ‘dienst’ houdt in een geheel andere
vorm.
In september 2015 zijn wij in de Martinikerk in Doesburg met de
‘Preek van de Leek’ van start gegaan. Met genoegen kijken wij
terug op ontmoetingen met inspirerende gastsprekers die hun licht
lieten schijnen over een tekst uit de Bijbel en het vervolgens
betrokken op een thema waarover zij graag iets wilden zeggen.
Sprekers die dat elk op hun eigen bijzondere wijze hebben gedaan.
Ook in het seizoen 2017-2018 kunnen wij u en jou weer een nieuwe
serie ‘Preek van de Leek’ aanbieden.
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Data en sprekers:
3 september Pieter Zuidema (Chagall Research Centre Wuyt) zal in
aansluiting bij de expositie ‘De klokken van Chagall’ zijn preek van
de leek houden.
5 november
Enis Odaci (voorzitter van Stichting Humanislam, een denktank voor
islamitisch humanisme dat hij mede naar aanleiding van het
verscherpte islamdebat post-9/11 oprichtte)
4 februari
Geert Corstens (oud-president van de Hoge Raad)
8 april
(wordt nog bekend gemaakt)
Na elke ‘Preek van de Leek’ is er bij een drankje en een hapje
gelegenheid voor ontmoeting met elkaar en de ‘lekenpreker.’
De aanvangstijd is 16.30 uur. De Kerk is open vanaf 16.00 uur.
In de regionale pers wordt een vooraankondiging gepubliceerd met
nadere informatie over de betreffende ‘Preek van de Leek.’
De ‘Preek van de Leek’ in de Grote of Martinikerk is een initiatief van
de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.
U / jij bent van harte welkom!
INFO
Marian en Bram Grandia

T: 0313-618852
email: mariangrandia@gmail.com
Joep en Anne-Mieke Luykx T: 06-21810104
email: am.luykx@gmail.com
Bert Bomer
T: 0313-410918
email: bebom.buutvrij@gmail.com
Chris Kors
T: 0313-844539
email: chris.kors@gmail.com
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Wat hebben we vanmorgen bij de koffie?
– Koffieochtenden met een thema
‘Wat hebben we bij de koffie?’ is een
ontmoetingsochtend waarop een kopje
koffie of thee geserveerd wordt met
een kort programma erbij. Dat kan een
gastspreker zijn, maar ook iets met film
of muziek.
Het programma
voor het komende seizoen
4 oktober, dierendag, neemt voormalig dierenarts Jan de Groot ons
mee in de wereld van de dierenartsenij.
1 november, Allerheiligen, geeft Chris Kors een voorproefje van
culinaire rouwtradities. Wat eten mensen zoal bij een uitvaart? Een
rondje langs volken en religies.
6 december onthaalt verhalenverteller Jan Alfrink ons wederom op
verhalen om ademloos naar te luisteren. Zijn vrouw Gemma zet de
muzikale puntjes op de i.
Over wie zouden de verhalen deze keer toch gaan…
7 februari vertelt Bert Stulp ons over verdwenen dorpen.
7 maart neemt schaapherder Siebe Schot ons onder zijn hoede.
En tegenwoordig grazen de schapen ook in Doesburg…
De invulling van de ochtenden op 4 april en 2 mei volgt nog.
PLAATS: Koffie- Thee- en Aandachtschenkerij van de Martinikerk.
TIJD:
10.00-11.30 uur
INFO
Ans Woudenberg, T: 0313-484533
email: rienans.woudenberg@zonnet.nl
Chris Kors, T: 0313-844539 email: chris.kors@gmail.com
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Borrel & Babbel
Na een geslaagde aftrap in het voorbije seizoen gaan we in het
seizoen 2017-2018 verder met Borrel & Babbel (B&B).
Vanaf 12 oktober bent u/ ben jij weer van harte welkom om aan te
schuiven aan onze stamtafel in het Arsenaal.
De opzet van de ontmoeting is precies wat de naam al zegt:
terwijl je aan de grote tafel een (non)alcoholische borrel nuttigt, raak
je met elkaar aan de babbel. En dan gáát het ergens over:
iets wat je geraakt heeft in het nieuws, verwondering over wat je
voorbij hebt zien komen op social media, een heikel thema waar je
met anderen wel eens over door wilt praten. Kortom, gesprekken
waar je in kwijt kunt wat jou bezighoudt en inspireert.
Komend seizoen is Borrel & Babbel op:
Donderdag
Zondag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Zondag
Donderdag

12 oktober
05 november
14 december
14 januari 2018
08 februari
11 maart
12 april
13 mei
08 juni

Vanaf 20.30 uur kan iedereen aanschuiven, zolang de kaars brandt
is er ruimte voor de babbel en de borrel betaalt ieder voor zichzelf.
Let ook op de berichtgeving via de Regiobode, de website van de
PGAD www.pkn-angerlodoesburg.nl
Facebook https://www.facebook.com/borrelenbabbel
INFO
Anja Beckmans
Sandra Snieder-Jurg
Chris Kors

T: 0313-476427
email: anja.beckmans22@gmail.com
T: 0313 474474
email: s.sniederjurg@upcmail.nl
T: 0313-844539
email: chris.kors@gmail.com
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Weleens afgevraagd
wat meditatie inhoudt,
wat meditatie voor u/jou
zou kunnen betekenen?
Kennismaking met meditatie
U/Je bent van harte welkom om in een cursus van vier donderdagavonden kennis te maken met meditatie vanuit de christelijke
inspiratiebron. Begeleiding: Toos Rietman.
Toos was 18 jaar werkzaam als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Vanaf begin jaren negentig bezig met meditatie, o.a. in een
post HBO jaar, kloosterervaringen, een meditatietraining in 2010 van
uit de Protestantse Kerk in Nederland. Leergang begeleiding
christelijke meditaties vanuit de katholieke traditie 2016 - 2017
Toos begeleidt op de laatste woensdagavond van de maand een
meditatiegroep in Hummelo sinds 2011.
Voor verdere informatie en opgave: T: 0313 475774
Email: ridt.rietman@hetnet.nl
Wat is meditatie?
Meditatie is een op weg gaan door los te komen van allerlei
gedachten en je laten verrassen door wat je wordt aangereikt in een
oase van stilte en rust.
Meditatie is een persoonlijke weg naar binnen,
begeleid door muziek, door stilte,
een inspirerende gedachte of een woord van geloof,
een verdieping van het gebed.
Meditatie is bewust worden van lijf en innerlijke ruimte.
Meditatie is je open stellen voor woorden en beelden vanuit het
leven en/of christelijke inspiratiebron.
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Wat gaan we doen:
1e avond: uitleg, basishouding
2e avond: meditatie vanuit een woord uit de bijbel
3e avond: meditatie vanuit een verhaal uit de bijbel
4e avond: meditatie om tot verstilling te komen
Een ieder gaat zijn/haar eigen weg, soms delen we wat met elkaar,
maar dat hoeft niet.
Wat geeft meditatie?
Meditatie geeft Rust, inzicht, leven met aandacht brengt je dichter
bij jezelf, bij anderen en bij God.
DATA:
TIJD:
PLAATS:

KOSTEN
Coördinatie
Aanmelden

5 en 19 oktober, 9 en 23 november
van 20.00 tot 21.30 uur.
Meditatieruimte, 4e verdieping van het Arsenaal,
Kloosterstraat 15, in Doesburg.
Er is een lift aanwezig tot de 3e verdieping,
daarna 1 rechte trap naar de 4e verdieping.
€ 20,00 voor alle 4 avonden, inclusief koffie of thee.
Rimke Kingma, T: 0313 479552
email: rimkekingma@planet.nl

Max: 10 deelnemers, opgave voor zondag 24 september 2017

Coventrygebed voor vrede en verzoening
Het Coventrygebed voor vrede en verzoening
vindt iedere vrijdag plaats in ruim 150 steden
over de hele wereld, die geteisterd zijn door
oorlogsgeweld. Dit vrijdaggebed is begonnen in
Coventry dat tijdens de tweede wereldoorlog
zwaar getroffen is. In de ruïnes van de
vernietigde St. Michael kathedraal zijn bij
opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in
een kruisvorm lagen, later het ‘Cross of Nails’
genoemd.
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Daaruit is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen
waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is aangesloten,
Freetown in Sierra Leone en na 9/11 New York.
Rond het middaguur vindt het vredesgebed plaats, in ieder land met
een eigen thema. In Europa richt men zich vooral op het creëren
van een leefbare veelkleurige interreligieuze samenleving en op
probleemsituaties in ontwikkelingslanden. Doesburg is onderdeel
van het Coventry Beraad Nederland waarvan ook steden als
Arnhem, Doetinchem, Deventer, Den Haag, Middelburg, Nijmegen
en Rotterdam deel uitmaken.
Het Coventry vredesgebed wordt verzorgd door een groep
vrijwilligers vanuit de kerken in Doesburg. Het korte gebed vindt
iedere vrijdagmiddag plaats van 12.30-12.45 uur, in de Stiltehoek in
het koor van de Martinikerk.
Voorafgaand aan het gebed verzamelen we ons bij het monument
‘Vogels van de vrijheid’ op de voormarkt.
Wilt u meer weten? Of zou u mee willen doen als vrijwilliger? Neemt
u dan gerust even kontakt op met iemand van de coördinatiegroep:
Christien de Jager
Hans de Jager
Chris Kors

T: 06-44.22.31.18
email: christinaeijgenhuijsen@gmail.com
T: 06-10.17.78.75
email: hansdejager44@gmail.com
T: 0313-844539
email: chris.kors@gmail.com

Lees- en gesprekskring
Tomáš Halík – inspirerende gids voor wie zoekend en twijfelend
gelooft – gesprekskring naar aanleiding van het boek
‘Geduld met God’
Tomáš Halík is een goed voorbeeld van de nieuwe generatie
theologen die op een aansprekende manier een brug probeert te
slaan tussen geloof en scepsis. De Tsjech Halík heeft meegemaakt
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hoe in de tijd van het communisme mensen om hun geloof werden
vervolgd. Zelfs is hij in het geheim tot priester gewijd.
Vandaag de dag zijn er in Tsjechië nog altijd niet veel mensen die
het christelijk geloof aanhangen. Toch bespeurt Halík onder wat hij
noemt ‘de religieuze onverschilligheid’ een ‘verlegen vroomheid.’
Met het oog daarop raakt hij zeer geïntrigeerd door de ontmoeting
tussen Jezus en Zacheüs (Luk.19,1-10). Deze Zacheüs komt
voortdurend naar voren in zijn boek ‘Geduld met God, twijfel als
brug tussen geloven en niet-geloven.’ In Zacheüs herkent Halík de
mensen die zich ophouden aan de rand van de kerk of daarbuiten,
‘in de strook van vragen en twijfels.’
Ondertussen is meer werk van Halík in het Nederlands vertaald,
zoals ‘De nacht van de biechtvader, christelijk geloof in een tijd van
onzekerheid.’
In deze lees- en gesprekskring buigen wij ons over ‘Geduld met
God.’ Deelnemers aan deze kring schaffen zelf het boek aan.
Voorafgaand aan de kring volgt nadere informatie over wat op een
avond aan de orde komt, en waar we bij elkaar komen.
DATA
17- en 31 januari, 14 februari en 7 maart
Boekgegevens
Auteur: Tomas Halik | Titel: Geduld met God. Twijfel als brug tussen
geloven en niet-geloven | Uitgeverij: Boekencentrum Zoetermeer |
Verschenen: november 2014 | Aantal pagina’s : 192 | ISBN:
9789023927662 | Prijs: € 19,50
INFO en AANMELDEN
Chris Kors, T: 0313-844539, email: chris.kors@gmail.com
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Nationale Gedichtendag en Gedichtenwedstrijd 2018

Dit jaar is het de vijfde keer dat we aan een mooi programma
werken voor de Nationale Gedichtendag in januari.
Uiteraard gaan we weer een gedichtenwedstrijd uitschrijven.
Noteert u vast de avond van 25 januari in uw agenda.
Via de streekbladen, tal van websites en kerkelijke media zullen we
in het najaar de gedichtenwedstrijd uitschrijven en weet u ook wat er
van het gedicht verwacht wordt!
Voorbereiding en aansturing: ds. Chris Kors
DATUM:
TIJD:
PLAATS:
OPGAVE:

donderdag 25 januari 2018
20.00 uur
Galluskerk, Dorpstraat 31 Angerlo
chris.kors@gmail.com, T 0313-844539

Protestantse Gemeente Drempt & Oldenkeppel
De Protestantse Gemeente Drempt & Oldenkeppel heeft weinig
activiteiten dit seizoen, met het oog op het emeritaat van ds.
Engelage in januari 2018.
Het accent zal hier het komend jaar voornamelijk liggen op het
overgangsproces van een fulltime naar een deeltijd
predikantsplaats. Daarbij zal de voorbereiding en uitvoering van de
komende beroepingsprocedure een grote plaats innemen.
Dat zal veel tijd en energie kosten van de beschikbare vrijwilligers.
Er wordt nog nagedacht over één of meer avonden met een korte
film/documentaire met een nagesprek.
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