a
em
h
t
ar -2018
a
J
7
201

Welkom in de Open Haven
waar je thuis mag komen en weer op weg mag gaan
Jij die van elders komt en eens komt aanwaaien
Jij die hier regelmatig komt:
om op adem te komen,
om anderen te ontmoeten
om God te zoeken
om iets nieuws te horen
of juist iets te herkennen
Weet je welkom in de ruimte van Gods Geest

Waarom kerkproeverij?
– Om mensen de kans te geven de kerk op Souburg te proeven en te beleven
– Om een cultuur van uitnodigen en gastvrijheid bevorderen

Hoe kerkproeverij?
–
–
–
–
–
–

Kerk kun je op verschillende manieren zijn, er is niet één weg
Met vertrouwde én verrassende vormen van geloofsbeleving experimenteren (zie het menu)
Spelen met traditie en vernieuwing in het jaar van 500 protestantisme
Samen eten en vieren
Gemeenschappen vormen, soms voor even, dan weer voor langere tijd
Proeven bij naburige gemeenschappen

Het menu staat op de achterkant
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– Taizéweek voor jongeren t/m 30 jaar
Een week ontspanning en bezinning in bij de broeders
van Taizé in Bourgondië, Frankrijk
(contactpersoon: ds. Eeuwout van der Linden)
Data: 29 april t/m 6 mei 2018
– Kloosterweekend
Van vrijdagmiddag t/m zondagmiddag het ritme van de
getijden volgen in een kloosterbezoek
Datum en plaats: moet nog afgesproken worden
(contactpersoon: ds. Eeuwout van der Linden)
– Maaltijdgroep ‘De proeverij’
(contactpersoon: volgt nog. Info bij pastores )

fo ad
– Back to Basicsgroep / De nieuwe hap
nt
Thema’s worden aangedragen vanuit Back to Basics:
es
zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn door
Nynke Dijkstra en Sake Stoppels
(contactpersonen ds. Jolande van Baardewijk en Arie
de Kraa)
Data: kennismaking en start begin oktober, verdere
data en plaats met elkaar plannen

– Kijkje in een vreemde keuken
(contactpersonen Rianne Steenbeek en Eeuwout van
der Linden)
In contact met buurkerken, synagoge en moskee nemen we kennis van elkaars tradities.
– Bijbelverhalen proeven
We lezen Bijbelverhalen en brengen deze in relatie met
ons eigen levensverhaal
(contactpersonen Rianne Steenbeek en Eeuwout van
der Linden)
Plaats: De Ark
Data: di. 3 okt, 31okt, 28 nov, 30 jan, 27 febr, 24 april,
vanaf 19.30 uur
– Kring Jonge ouders
Gesprekken over opvoeding en geloofsopvoeding met
ouders met van kinderen tot 12 jaar
(contactpersoon: Eeuwout van der Linden, data in
overleg)

– Filmhuis met ‘eetfilms’
We diepen het thema ‘eten’ en ‘maaltijd’ uit en kijken
naar diepere lagen
Plaats: De Ark
Data volgen
(contactpersonen Cees Havermans en Eeuwout van der
Linden)
– kerkproeverijtjes (voorheen groothuisbezoek)
In de veertigdagentijd worden maaltijden bij mensen
thuis georganiseerd, met een maximum van 8 personen
met ontspannen tafelgesprekken rond de Maaltijd van
Heer
(wordt georganiseerd door de Taakgroep pastoraat, contactpersoon: Tjitske Geeve)
– Ochtendgesprekskring
Gesprekken over verschillende thema’s die ons raken.
(Leiding afwisselend door Annemarie Stern en Rianne
Steenbeek)
Plaats: De Ark
Data: 19 sept, 17 okt, 21 nov, 16 jan, 20 febr. en 17 april
Tijd: 10.00-11.30 uur
– Vrouwengespreksgroep
Plaats: De Ark
Datum: 3e woensdag in de maand, 20 sept tot 16 mei .
Tijd 14.30-16.30 uur.
(Info: mw. Lokker, tel. 463032 E-mail: lokids@zeelandnet.
nl)
–

Poëziekring (wegens succes vol)

E-mailadressen pastores:
ds. Jolande van Baardewijk: dsjvbaardewijk@pgos.nl
Rianne Steenbeek, kerkelijk werker: r.steenbeek@
pgos.nl
ds. Eeuwout van der Linden: dsevdlinden@pgos.nl
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Meer informatie op de site: www.pgos.nl

