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 Interkerkelijke Commissie Vorming & Toerusting  
    Doetinchem



Inleiding 

De Interkerkelijke Commissie Vorming en Toerusting is al vele jaren een 
werkgroep vanuit de Protestantse Gemeente Doetinchem en de R.K. 
Parochie Maria Laetitia. Zij wil een podium bieden om de vragen over geloof, 
kerk en samenleving bespreekbaar te maken voor een breed publiek. Daartoe 
organiseert zij themabijeenkomsten en lezingen die zoveel mogelijk 
aansluiten op de vragen en problemen van deze tijd. De inleidingen willen 
informeren, de thema’s verhelderen, inspireren en uitnodigen tot gesprek. 

Het feit dat zo veel mensen de weg weten te vinden naar de door V & T 
georganiseerde activiteiten en deze ondersteunen, blijft een krachtige 
stimulans om met dit werk door te gaan. 

Evenals voorgaande jaren is ook voor het nieuwe seizoen weer geprobeerd 
een zo interessant, leerzaam en gevarieerd mogelijk programma samen te 
stellen. In dit programma treft u naast een overzicht van de door de 
commissie georganiseerde activiteiten, ook een verwijzing naar enkele andere 
activiteiten die een open en oecumenisch karakter dragen. 

Ook zal in de “Ontmoeting” en de “Vreugdebode” en anderszins de nodige 
aandacht aan het programma worden gegeven. 

Webadressen : 

 www.pgdoetinchem.nl 

 www.maria-laetitia.nl 

Alle bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk, iedere belangstellende - kerkelijk of 
niet - is van harte welkom. 

  

         3

http://www.pgdoetinchem.nl
http://www.marai-laetitia.nl
http://www.pgdoetinchem.nl
http://www.marai-laetitia.nl


Donderdag  21 september 2017    Blz. 6 
Onderwerp Vijf eeuwen reformatie en hoe nu verder ? 
Spreker  Prof.Dr. P. Nissen 

  Prof. Dr. Peter Nissen is hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan 
  de Radboud Universiteit Nijmegen en remonstrants predikant 
  in Oosterbeek. Namens de remonstranten is hij lid van de 
  Raad van Kerken in Nederland. Op allerlei manieren is hij 
  betrokken bij de oecumenische beweging. 

Donderdag  26 oktober 2017    Blz. 7  
Onderwerp “God, wat ben je veranderd”….! 
  Over veranderd geloven en veranderende godsbeelden. 
Spreker  Drs. H. Schumacher. 

  Drs. Huub Schumacher is priester van het bisdom Breda en 
  studeerde godsdienstwetenschappen in Nijmegen. Na een 
  aantal jaren in het pastoraat gewerkt te hebben, legde hij zich 
  extra toe op catechetische samenkomsten rond   
  geloofsverdieping en geloofsvernieuwing met het oog op 
  scholing van vrijwilligers tot medewerkenden in het pastoraat. 
  Sinds 2000 verzorgt hij lezingen en retraites rond het zoeken 
  naar antwoorden op vragen rond eigentijds geloven. 

  Hij schreef onder andere: “God, wat ben je veranderd. 
  Verleidelijke doorkijkjes op geloven” (Uitgeverij Berne 2014). 

Donderdag  23 november 2017.    Blz. 8 
Onderwerp Genade. 
Spreker  Mevr. Brouns-Wewerinke. 

  Door Brouns-Wewerinke (1952) is exegeet Nieuwe  
  Testament. Zij promoveerde in 2002 in Tilburg met een  
  studie over het Johannesevangelie. 
  Na haar docentschap aan de Theologische Faculteit Tilburg 
  werkte zij enige jaren in de zorg bij de zusters Trappistinnen. 
  Zij is getrouwd en moeder van twee volwassen kinderen. 
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Beknopt overzicht programma 2017-2018



Donderdag  18 januari 2018.    Blz. 9 
Onderwerp Voltooid leven. 
  Van barmhartigheid naar zelfbeschikking. Vooruitgang, of raken we 
  ook iets kwijt ? Mevr. van der Woude praat ons bij over recente  
  ontwikkelingen op dit terrein.    

Spreker  Dr. A. van der Woude. 

  Dr. Annemarieke van der Woude is theoloog. Zij werkte tien jaar als 
  geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Thans is zij als predikant 
  verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek. Over  
  vragen rond het levenseinde schreef zij twee boeken:Het doods- 
  hemd heeft geen zakken (2011) en Als de dood. Trage vragen in  
  het euthanasiedebat (2015). 

Donderdag  22 februari 2018.    Blz. 10 

Onderwerp “Muziek uit de Hemel”. 
  Muziek als geloofsbeleving, aangereikt vanuit andere Christelijke 
  tradities. 

Spreker  Dhr. Th. Hop en mevr. Schipper. 

  Theo Hop is emeritus predikant van de PKN. Hij deelt, op aan- 
  stekelijke wijze, zijn passie voor muziek uit andere christelijke  
  culturen. Daarbij belooft hij de Wingerd die avond om te toveren tot 
  een ruimte waarin de toehoorder zich waant in een oosterse  
  kathedraal.  

Donderdag  22 maart 2018.     Blz. 11 

Onderwerp “De wereld van de liefde in kleuren”. 
  Over Marc Chagall (1887-1985) de kunstenaar met de Bijbel als  
  inspiratiebron. 

Spreker  Ds. J. Jansen Schoonhoven. 

  Joop Jansen Schoonhoven is emeritus predikant PKN, wonend te 
  Doetinchem.Theologiestudie: RU Groningen; vervolgens werkzaam 
  als gemeentepredikant  in Tjerkgaast/St. Nicolaasga, Almen, Zeist-
  West en Doetinchem. 

         5



Programma 2017-2018

Donderdag  21 september 2017 
Onderwerp  Vijf eeuwen reformatie, en hoe nu verder ? 
Spreker  Prof.Dr. Peter Nissen 
Plaats   Kerkelijk Centrum ‘De Wingerd’, De Bongerd 4 
Aanvang  20.00 uur 

Dit jaar wordt grootscheeps herdacht dat het vijf eeuwen geleden is dat de 
augustijnse monnik Maarten Luther in Duitsland zijn reformatorische 
opvattingen naar buiten bracht. Dat werd de aanzet tot een brede 
volksbeweging: de Reformatie. Die beweging bracht nieuw leven in het 
Westerse christendom, maar zorgde ook voor diepe verdeeldheid tussen 
katholieken en protestanten.  
Wat bewoog de kerkhervormers in de zestiende eeuw? Wat was hun inzet? 
We zullen zien dat het verlangen naar een hervorming van kerk en 
samenleving breed gedeeld werd, maar dat de visies uiteenliepen over de 
wijze waarop die hervorming moest 
worden doorgevoerd. 
En wat kunnen wij nu, vijf eeuwen later, 
leren van de Reformatie? Wordt de kerk 
ook nu uitgedaagd om zich te vernieuwen 
en te herbronnen? Zijn wij bereid 
overbodige ballast overboord te gooien 
en ons af te vragen waar het werkelijk om 
gaat in de kerk? 

Prof. Dr. Peter Nissen is hoogleraar 
Spiritualiteitsstudies aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen en remonstrants 
predikant in Oosterbeek. Namens de remonstranten is hij lid van de Raad van 
Kerken in Nederland. Op allerlei manieren is hij betrokken bij de 
oecumenische beweging. 
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Donderdag  26 oktober 2017 
Onderwerp  “God, wat ben je veranderd”….! 
   Over veranderd geloven en veranderende  
   godsbeelden. 

Spreker  Drs. H. Schumacher 
Plaats   Kerkelijk Centrum ‘De Wingerd’, De Bongerd 4 
Aanvang  20.00 uur 

Wat wij van oudsher voelen bij het geloof is zienderogen aan het verdwijnen. 
Onze kinderen voelen er niet of nauwelijks nog iets bij en onze kleinkinderen 
hebben er al helemaal geen boodschap meer aan. Geen van hen gaat nog 
naar de kerk. Sterker nog, het leeft gewoon niet meer. Het is over. Of dat erg 
is …? Moderne theologen zoals o.a. Taylor, Borgman en Van Tongeren maken 
zich grote zorgen. Ze horen bij het ademhalen van de westerse mens iets als 
piepen, ademnood zeg maar, gebrek aan zuurstof… 
Is het wel zo erg dat ‘wat wij van oudsher voelen bij het geloof’ aan het 
verdwijnen is? God is namelijk zo anders omdat wijzelf veranderd zijn. Dat 
wijzelf veranderd zijn weten we wel, maar …. God mocht niet met ons 
meegroeien! Hij moest ouderwets blijven. Gevolg is dat Hij nu door iedereen 
wordt afgedankt. Het is jammer dat de huidige kerk de mensen niet helpt om 
God op een eigentijdse manier ter sprake te brengen. Gebeurde dat wel dan 
zou ‘het geloof’ een stevige bijdrage 
kunnen leveren aan een gezond 
ademende samenleving. 

Drs. Huub Schumacher is priester 
van het bisdom Breda en studeerde 
godsdienstwetenschappen in 
Nijmegen. Na een aantal jaren in 
het pastoraat gewerkt te hebben, 
legde hij zich extra toe op 
catechetische samenkomsten rond geloofsverdieping en geloofsvernieuwing 
met het oog op scholing van vrijwilligers tot medewerkenden in het pastoraat. 
Sinds 2000 verzorgt hij lezingen en retraites rond het zoeken naar 
antwoorden op vragen rond eigentijds geloven. 
Hij schreef onder andere: “God, wat ben je veranderd. Verleidelijke 
doorkijkjes op geloven” (Uitgeverij Berne 2014).   
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Donderdag   23 november 2017 
Onderwerp:  Genade   
Spreker  Door Brouns-Wewerinke 

Plaats   Kerkelijk Centrum ‘De Wingerd’, De Bongerd 4 
Aanvang  20.00 uur 

‘Genade’ is een bijbels woord en wordt vaak gebruikt in een gelovige context. 

Maar ook in niet-expliciet religieuze betekenis kan genade werkzaam zijn. We 
kijken naar enkele teksten uit verschillende tradities om de oorsprong, de 
werking en de mogelijke gevolgen van genade op het spoor te komen. 

Richtvragen daarbij zijn: Wat is genade? Hoe kun je genade ervaren? Is 
genade een kwestie van verdienen of van ontvangen? Welke rol spelen onze 
houding en onze mogelijkheden? Hoe ziet ontvankelijkheid voor genade 

eruit? Kun je ook zelf een bron van genade zijn?         
Na de inleiding gaan we met elkaar in gesprek over het thema.  

Door Brouns-Wewerinke (1952) is exegeet Nieuwe Testament. Zij 
promoveerde in 2002 in 
Tilburg met een studie over 

het Johannesevangelie. 
Na haar docentschap aan de 
Theologische Faculteit 

Tilburg werkte zij enige jaren 
in de zorg bij zusters 
Trappistinnen. 
Zij is getrouwd en moeder 
van twee volwassen 
kinderen. 
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Donderdag  18 januari 2018 
Onderwerp:  Voltooid leven. 
   Van barmhartigheid naar zelfbeschikking.  
   Vooruitgang, of raken we ook iets kwijt ? Mevr. van 
   der Woude praat ons bij over recente ontwikkelingen 
   op dit terrein. 

Spreker  Dr. A. van der Woude 

Plaats   Kerkelijk Centrum ‘De Wingerd’, De Bongerd 4 
Aanvang  20.00 uur 

Wie had dat kunnen bedenken in 2002, toen de euthanasiewet van kracht 
werd? In het begin vormde de wet een haag om de barmhartigheid van de 
arts die zijn patiënt wilde verlossen uit ondraaglijk lijden. Nu zijn we vijftien 
jaar verder. Dementerende mensen, zij die gebukt gaan onder een 
psychiatrische stoornis en mensen die lijden aan de hoge ouderdom kunnen 
vandaag de dag ook een beroep doen op de wet. En in 2016 zijn er plannen 
gelanceerd voor een apart juridisch kader waardoor mensen die niet 
lichamelijk ziek zijn maar hun leven wel als voltooid beschouwen, eveneens 
geholpen kunnen worden bij het sterven. Niet 
langer de barmhartigheid van de dokter, 
maar de zelfbeschikking van de patiënt lijkt 
leidend principe te zijn geworden bij de 
beoordeling van een verzoek om 
levensbeëindiging. 
Op deze avond wordt u bijgepraat over de 
recente ontwikkelingen in het debat over 
euthanasie en voltooid leven. Bovendien is 
er volop gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan over de vraag hoe we 
tegen dit alles aankijken. 
Dr. Annemarieke van der Woude is theoloog. Zij werkte tien jaar als geestelijk 
verzorger in een verpleeghuis. Thans is zij als predikant verbonden aan de 
Remonstrantse Gemeente Oosterbeek. Over vragen rond het levenseinde 
schreef zij twee boeken: Het doodshemd heeft geen zakken (2011) en Als de 
dood. Trage vragen in het euthanasiedebat (2015).  
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Donderdag   22 februari 2018 
Onderwerp  Muziek uit de hemel 
Spreker  Dhr. Th. Hop en mevr. Schipper. 
Plaats   Kerkelijk Centrum ‘De Wingerd’, De Bongerd 4 
Aanvang  20.00 uur 

In de westelijke kerktraditie ligt in de vieringen de nadruk vooral op het horen 
van het Woord. Het verstandelijke is heel belangrijk. In de Byzantijnse 
kerktraditie staat de religieuze beleving meer centraal. Gezang en beeld 
vormen het medium waarmee de kerkbezoeker wordt geraakt. Dit gegeven, 
dat voor velen in het westen onbekend is, vormt voor Theo Hop en zijn 
partner een inspiratiebron om te komen tot theologische verdieping. Diverse 
reizen langs kerken en kloosters in de Orthodoxe wereld, boden zicht op 
oogstrelende kerkelijke kunst en klanken, voortgebracht door louter menselijk 
stemgeluid, die binnen komen. Die spirituele ervaring willen Theo en zijn 
partner met ons delen. Deze avond wordt speciale aandacht besteed aan de 
sfeer, het beeld en het geluid om de emotie die deze muziek oproept in een 
kathedraal zo dicht mogelijk te benaderen. In afwisseling daarmee zal Theo 
ons vertellen over de tradities en gebruiken van de Orthodoxe tak van het 
Christendom die in 1054 na Chr. een eigen weg ging. Vanzelfsprekend zal er 
tijd zijn om met Theo en zijn partner van 
gedachten te wisselen over vragen die 
opkomen. Het goede nieuws daarbij is 
dat er geen trein meer behoeft te 
worden gehaald, onze inleiders 
overnachten in Doetinchem. 
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“Muziek uit de hemel”, zo noem ik de 
muziek die ik laat horen. Dat heb ik niet 
zelf bedacht. Toen de heerser van Kiev, 
vorst Vladimir, in 988 overwoog om 
Christen te worden, had hij hoorders naar 
Constantinopel gestuurd om daar in de 
Aya Sophia een dienst mee te maken. Ze 
kwamen terug met veel enthousiasme. 
De viering was zo mooi, “soms wisten we 
niet of we op aarde of in de hemel 
waren”.



Donderdag  22 maart 2018 
Onderwerp “De wereld van de liefde in kleuren”.  
Spreker  Ds. J. Jansen Schoonhoven. 
Plaats   Kerkelijk Centrum ‘De Wingerd’, De Bongerd 4 
Aanvang  20.00 uur 

Wil je een traditie doorgeven, die voor jou belangrijk geworden is om het leven 
te verstaan en ook zelf kleur te geven aan je leven, dan moet je vooral nieuwe 
dingen aan die traditie weten toe te voegen. Over de schilder Marc Chagall is 
al veel verteld, maar rondom zijn schilderingen die verhalen proberen te 
verbeelden die hem boeien zullen zich steeds weer nieuwe verhalen vormen. 
Zijn dromende manier van schilderen zet aan tot een veelheid van gedachten. 
Het is op deze avond mijn bedoeling om uiteraard iets over de schilder en zijn 
denkwereld te zeggen. We gaan ook kijken naar een aantal schilderingen van 
hem, die de bijbelse verhalen als uitgangspunt hebben. In een prachtig 
museum te Nice zijn onder meer 12 grote doeken te bewonderen over 
markante verhalen uit de eerste twee boeken van de Thora: Genesis en 
Exodus. We gaan enkele schilderijen centraal stellen en vanuit de Joodse 
traditie willen we daar op een verhalende manier ook woorden aan 
toevoegen. Hierbij wil ik opmerken, dat Chagall van jongs af aan geboeid is 
door de sfeer van het chassidisme, een mystieke 
volksbeweging die in het begin van de 18e eeuw 
ontstond. Van deze beweging, waarin het dagelijks 
leven en het geloof zeer nauw met elkaar verweven 
zijn, ging een grote kracht uit die een vernieuwende 
uitwerking had op het chassidische denken wordt 
het besef wakker gehouden, dat God in alle 
dingen aanwezig is. Iedere plaats, ieder dier, 
ieder mens en ieder ding kan tot een plek van 
ontmoeting worden tussen de mens en God.  

Joop Jansen Schoonhoven is emeritus predikant 
PKN, wonend te Doetinchem. Theologiestudie: RU Groningen; vervolgens 
werkzaam als gemeentepredikant  in Tjerkgaast/St. Nicolaasga, Almen, Zeist-
West en Doetinchem.      
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Open programma Protestantse Gemeente

2525 in gesprek over geloof en je leven 

Heb jij ook vaak het gevoel dat de tijd door je vingers glipt? Verlang je naar 
gevulde dagen zonder stress? Ben je benieuwd wat we van monniken kunnen 
leren over rust, aandacht en regelmaat? Komend seizoen lezen we met elkaar 
Een levensregel voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks 
leven van Wil Derkse. Dit boek laat zien dat de kloosterregel van de 
Benedictijnen nog altijd actueel is en ons juist ook buiten de kloostermuren 
kan helpen om aandachtig te leven. De Benedictijner monniken zien het leven 
als een grote oefening, waarin we altijd beginners blijven. Maar om niet in 
iedere beginnersfout te trappen, houden zij zich vast aan eeuwenoude 
leefregels. Maak kennis met begrippen als 'conversio morum' (elke dag een 
kleine verbetering), 'stabilitas' (trouw zijn aan je plek), 'luisteren met aandacht' 
en 'gehoorzaamheid'. En ontdek door welke kloosterprincipes je je thuis op de 
bank kunt laten inspireren. 
Waar: Kerkelijk Centrum de Wingerd 
Wanneer: 6 okt, 10 nov, 1 dec, 19 jan, 16 febr, 16 mrt, 20 apr 
Tijd: 20.00-21.30u 
Aanmelden: Sebina Pijl (sebina.pijl@gmail.com) 0314-34 39 96) 
Gespreksleiding: ds. Ina Veldhuizen  

Tuin vol verhalen 

Het komend seizoen zullen in de Protestantse Gemeente Doetinchem zeven 
bijbelverhalen in het middelpunt staan. 
Deze bijbelverhalen zullen onder meer 
centraal staan in diensten, bij 
gespreksgroepen, bij bibliodrama, bij 
meditatie, meditatief schilderen. Houdt 
daarvoor de Ontmoeting en/of de website 
(www.pgdoetinchem.nl) in de gaten.  
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Gespreksgroep rond het thema “voltooid leven”. 

Een voltooid leven …? 
Soms hebben mensen het gevoel dat hun leven voltooid is. Alles wat er toe 
doet, lijkt te zijn gebeurd. Wat rest is enkel wachten op de dood. Soms brengt 
het gevoel dat hun leven voltooid is, mensen er tot het verlangen om te sterven. 

Waarom zou je elkaar dat niet gunnen, als je leeftijd in de hoge cijfers begint te 
komen, is dan een vraag die opkomt. Waarom zou je elkaar dat niet gunnen en 
om die reden de huidige euthanasiepraktijk uitbreiden, zodat ook mensen die 

hun leven voltooid vinden, hun leven kunnen laten beëindigen? Hoe herkenbaar 
het gevoel ook kan zijn, dat je leven voltooid is, toch roept de wens om het 
leven te laten beëindigen vragen op. Bijvoorbeeld de vraag waarom je de wens 

om te sterven eigenlijk hebt? Kan het ook zijn, dat er een andere vraag onder 
verscholen gaat? Maar ook de vraag komt op of een gezond leven door een 
ander beëindigd mag worden. Moet je dat willen?  

We gaan met de vragen rondom voltooid leven aan de slag aan de hand van 
het boek van Els van Wijngaarden, Voltooid leven. Meedoen aan deze kring 
veronderstelt het lezen van dit boek. Het zal veel stof tot nadenken en spreken 

geven. 

Deze gesprekgroep komt bij elkaar op drie woensdagavonden: 15 november, 
17 januari en 14 maart.  

U kunt zich voor deze kring opgeven bij ds. Klaas A. Bakker 
(klaasabakker@outlook.com) of via het inlegvel in het boekje Tuin vol verhalen. 
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Gemeentegespreksgroepen 
Je komt zo’n tien keer in het seizoen bij elkaar bij een gemeentelid thuis en 
bespreekt alle verhalen. De leiding van de gemeentegespreksgroepen ligt in 
handen van een gemeentelid. De leiding wordt toegerust door ds. Ina Veldhuizen 
en zij verzorgt het materiaal waarmee de groepen werken. Kenmerkend voor 
deze groepen is, dat de deelnemers zich in principe verbinden aan deze groep 
voor een seizoen, dat bij de Bijbelverhalen nadrukkelijk gevraagd wordt wat deze 
betekenen voor je eigen leven nu. Er is altijd ruimte om aan te schuiven. Er zijn 
op dit ogenblik zo’n vijf gespreksgroepen die op verschillende momenten in de 
week bij elkaar komen, zowel overdag als ’s avonds. De coördinatie ligt bij Janny 
Jansons (jankevandijk@planet.nl, 0314-36 66 02). 

Bijbel ter Sprake 
Op deze avonden legt ds. Ina Veldhuizen de bijbelgedeeltes in het midden die de 
daaropvolgende zondagen terug komen in de kerkdienst in de Wingerd. Met 
elkaar bespreken we wat opmerkelijk is, wat aanspreekt of wat vragen oproept. 
Een veelgehoorde reactie is dat de dienst een verdieping heeft gekregen doordat 
de deelnemers al van te voren met het bijbelgedeelte bezig zijn geweest. De 
avonden zijn overigens ook zinvol in zichzelf, ook als iemand niet in staat is om 
naar de dienst te komen. De avonden zijn los van elkaar te volgen en je meldt je 
steeds per avond aan bij ds. Ina Veldhuizen (inaveldhuizen@pgdoetinchem.nl). 
De data zijn donderdag 5 oktober, dinsdag 14 november, donderdag 7 december, 
dinsdag 9 januari, donderdag 8 februari, dinsdag 6 maart, donderdag 5 april en 
dinsdags 8 mei. De bijeenkomsten zijn van 20.00u tot 21.30u. en vinden plaats in 
de Wingerd.   
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Meditatief wandelen 
Voor mensen die op zoek zijn naar stilte en bezinning en van wandelen in 
de natuur houden, organiseert het pioniersteam van de Protestantse 

gemeente elke vrijdagmorgen een meditatieve wandeling vanuit de 
Slangenburgse kerk (IJzevoordseweg 35, 7004 HV Doetinchem. 
De eerste twee vr i jdagen van de maand een zogenaamde 

kloosterwandeling (duurt tot ongeveer 13.30 uur) vanaf 10.15 uur welkom 
met koffie of thee 
van 10.45 tot 11.00 uur een kort meditatief moment waarin een gedicht, een 

gedachte of een tekst wordt aangereikt, waarna deels in stilte, deels in 
gesprek met elkaar, wordt gewandeld door het Slangenburgse bosgebied 
richting de Sint Willibrords Abdij waar van 12.15 tot 12.30 uur het 

middaggebed van de Benedictijnse monniken wordt bijgewoond. Tijdens de 
terugweg van ongeveer een uur, waarin ook stiltemomenten en gesprek 

elkaar afwisselen, wordt gaandeweg de van huis meegebrachte lunch 
opgegeten. De laatste twee of drie vrijdagen van de maand een 
natuurwandeling: (duurt tot ongeveer 12.45 uur inclusief samen lunchen met 

meegebracht brood) vanaf  10.15 uur welkom met koffie of thee 
van 10.45 tot 11.00 uur een kort meditatief moment waarin een gedicht, een 
gedachte of een tekst wordt aangereikt, waarna deels in stilte, deels in 

gesprek met elkaar, wordt gewandeld genietend van de natuur 
rond 12.15 uur wordt in het kerkgebouw samen geluncht met van huis 
meegebracht brood, opgave vooraf 

is niet nodig, eigen bijdrage € 3,- 
Er worden nog meer activiteiten 
georganiseerd in en rond de 

S l a n g e n b u r g s e k e r k : o . a . 
mediteren met de bijbel, meditatief 
schilderen, poëziewandelingen, 

activiteiten rond het labyrint. 
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