
UITNODIGING 

ONTMOETINGSBIJEENKOMSTEN 

 

Hierbij willen we u uitnodigen voor de ontmoetingsbijeenkomsten over het jaarthema:  

Deel je leven  

 
Het gaat hierbij om gesprekken in kleine groepen, variërend van ongeveer 7 tot 15 personen. We willen op deze 
manier in gesprek gaan over de vragen van geloof en leven op een ontspannen en open manier. Het is belangrijk en 
zinvol om in de kerk het geloofsgesprek gaande te houden. Het is een van de weinige plekken waar dat nog 
plaatsvindt. Het gespreksthema is het jaarthema 2016/2017 van de Protestantse Kerk .  
 
U ziet hieronder een overzicht van de data, locaties en leiding. Het gaat om afzonderlijke bijeenkomsten en niet om 
vervolgsamenkomsten. U kunt zelf een keuze maken naar welke bijeenkomst u wilt gaan.   
 
Middagbijeenkomsten:  

Donderdagmiddag  9 februari  aanvang: 14: 30 uur   leiding: ds. Esther Struikmans  De Bron 
Dinsdagmiddag      14 februari  aanvang: 14:30 uur  leiding: ds. Peter van de Peppel  De Bron 
Donderdagmiddag 16 februari   aanvang: 14: 30 uur   leiding: ds. Harry Harmsen    De Ontmoeting 
Donderdagmiddag 23 februari   aanvang: 14:30 uur   leiding: ds. Harry Harmsen   De Ontmoeting 
Dinsdagmiddag      28 februari  aanvang: 14:30 uur   leiding: ds. Peter van de Peppel  De Bron 
 
Avondbijeenkomsten: 
Woensdagavond 15 februari  aanvang 20:00 uur  leiding: ds. Harry Harmsen    De Ontmoeting 
Woensdagavond 22 februari  aanvang 20:00 uur   leiding: ds. Harry Harmsen    De Ontmoeting 
Dinsdagavond     28 februari  aanvang 20:00 uur  leiding: ds. Peter van de Peppel   De Bron 
Donderdagavond  2 maart   aanvang 20:00 uur  leiding: ds. E. Struikmans Hoofdvaartsweg 162, tel. 399226 
Maandagavond     6 maart   aanvang: 20:00 uur  leiding: ds. Peter van de Peppel   De Bron 
 
Voor twintigers, dertigers en veertigers is er op zondag 26 februari direct na de kerkdienst ’s ochtends gelegenheid 
voor ontmoeting en geloofsgesprek. Dat is bij één van de deelnemers thuis in Kloosterveen, onder het genot van 
koffie en vervolgens een kop soep. Verzoek om kinderoppas op locatie graag van tevoren aan te melden. 

U kunt zich voor deze bijeenkomsten opgeven bij: dhr. Willem Fledderus, Vondellaan 75,   
e-mail: willem.fledderus@planet.nl  tel: 412977. Indien u dit wenst, kan er gezorgd worden voor vervoer. 
Bij hem ook eventuele oppas opgeven. 

Ouderenpastoraat 
Binnen het ouderenpastoraat worden ook enkele middagbijeenkomsten georganiseerd. Ook mensen uit de buurt of 
mensen voor wie één van deze data beter uitkomt zijn hier van harte welkom. Als u van buiten deze huizen komt is 
het fijn als u zich aanmeldt, dat kan ook bij bovenstaand adres van dhr. Fledderus. 
 
Woensdag  8 februari      aanvang: 14.45 uur  Leiding: ds. E. Veldman   De Slingeborgh  De Slinge 1 
Dinsdag  14 februari     aanvang: 15.00 uur  Leiding: ds. E. Veldman   De Wijde Blik     Van Hvn Goedhartlaan 4   
 
We hopen weer op veel mensen die met elkaar in gesprek willen gaan en nodigen u van harte uit. 
 
Hartelijke groet, mede namens de leden van de Werkgroep Pastoraat, 
ds. Harry Harmsen, ds. Peter van de Peppel, ds. Esther Struikmans, ds. Elly Veldman 


