Seniorenmiddag.
Eenmaal per maand op de dinsdagmiddag bent u van harte welkom op onze
contactmiddag, een ontmoetingsmiddag met een hart voor jong en oud.
Wij bieden u een mooi programma.
Vanaf 13.30 uur is de kerk open en wordt u verwelkomd met koffie of thee.
Om 14.00 uur beginnen wij met een korte meditatieve inleiding en zingen een lied,
begeleid door pianist Meine Keulen of Peter Hartman.
Wij eindigen om ongeveer 16.00 uur met een drankje, zodat we nog even met elkaar
kunnen napraten.

Met een groet van
Jeannet de Koning,
Telefoon: 035 6242502
Agnes van Lambalgen,
Telefoon: 06 10863400
Elma Hoekstra,
Telefoon: 06 13472868
Rianne Berkhout,
Telefoon: 06 13039182

17 september.
Start nieuwe seizoen.
De 60+groep van de regenboogkerk is uitgenodigd om
samen deze middag met ons door te brengen. Max
Cramer verteld over de geschiedenis van de
morgensterkerk (inclusief rondleiding). Organist Klaas de
Haan bespeelt het orgel.

15 oktober.

Creatief met koffiecups
onder leiding van Liesbeth Hoogendijk.

19 november.
Bloementaal door Nel Dees.
Iedereen weet wel dat rode rozen liefde betekenen. Van andere
bloemen is dat niet altijd bekend, maar haast alle bloemen hebben
een betekenis. Betekenissen van bloemen werden al in oude culturen
gebruikt of komen uit oude legendes en volksverhalen. Als je op zoek
gaat naar de betekenissen en de achtergrond kom je vaak boeiende
wetenswaardigheden tegen. Aan de hand van echte bloemen of afbeeldingen
daarvan, die we vaak in schikkingen gebruiken, gaan we op zoek naar de betekenissen
en waar die vandaan komen.

17 december.

Kerstviering
met ds. Erik van Halsema.

14 januari.

Optreden van popcontact
door Anke van Vliet.

18 februari.

Tjitske Volkerink vertelt over haar werk in haar
Christelijk Spiritueel Centrum.

17 maart.

Jezus in de kunst
door ds. Erik van Halsema.

7 april.

Paasviering.

28 mei.

We zijn te gast bij de 60+ groep van de
regenboogkerk.

16 juni.
Verrassingsmiddag.

