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- Woensdagavondconcert Apostolisch
Genootschap
- De Paters caramentijnen
- YouCat-avond voor alle generaties
- Open Ichthus inloopactiviteiten
- Nacht van Gebed
- Gezocht: Nieuwe SchuldHulpMaatjes
- Present op zoek naar vrijwilligers
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- Samen zingen – Wie zingt er mee?
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Agenda:
17/06 Grote denkers (Adventskerk)
20/06 Paters sacramentijnen (HNPZ)
21/06 Nacht van Gebed
22/06 Het Lied van de hemel en de aarde
(Adventskerk)
25/06 Open Ichthus (Ichthuskerk)
28/06 Oase-momentje (Oase)
02/07 YouCat (HNPZ)
03/07 Woensdagavondconcert (Ap. Gen.)
06/07 Kliederkerk (Oase)
21/07 Vertrek Taizé-reis

Woensdagavondconcert
Op 3 juli zal er een concert plaatsvinden. Dit concert maakt deel uit van
een reeks concerten op woensdagavond, die als doel hebben zeer begaafde jonge musici te laten schitteren.
Daarmee genieten we niet alleen van
hun prachtige toegankelijke muziek,
maar stimuleren en waarderen we hen
ook tijdens hun muzikale ontwikkeling.
Zodat ze zich meer thuis voelen hier in
Nederland, soms duizenden kilometers ver weg van hun geboorteland.
Op 3 juli zal het Albaria Duo spelen. Dit duo bestaat uit Alba Conejo
op viool en Mario Torres op contrabas. Alba komt uit Las Palmas,
Spanje en studeert aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Mario komt uit Mexico en studeerde onder meer aan Codarts en was
contrabassist bij diverse professionele orkesten.
Ze zullen een divers klassiek programma ten gehore brengen. Entree
is gratis, maar een donatie uit waardering wordt op prijs gesteld.
Datum: 3 juli
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Apostolisch Genootschap, Stadhoudersring 782

De Paters sacramentijnen
Door wie is deze congregatie gesticht, wat
is hun spiritualiteit en wat doen deze paters voor de opbouw van de parochies in
Nederland? Wat betekent de leefregel die
kan worden samen gevat met de drieslag: samen leven – samen bidden – samen de Kerk dienen? Wat heeft Pastor van
Vliet er toe gebracht, naar deze congregatie over te stappen? Waarom denkt hij op deze wijze de Kerk, de mensen en God beter te kunnen dienen?

Over deze en andere thema’s zal Pastor van Vliet vertellen en met de aanwezigen in gesprek gaan. Iedereen is
van harte welkom. Neem om aan te melden contact op met geloofscentrum@hnpz.nl.
Datum: 20 juni
Tijd: 19:30-21:30 uur
Locatie: De Kapelaan, Nicolaasplein 2

YouCat-avond voor alle generaties
Christenen zijn genoemd naar Jezus de Christus. Wij hopen dat de “vrienden van de Heer” vervuld zijn van de
Goede Geest. Maar wat kun je nog meer zeggen over de relatie tussen Jezus Christus, de Heilige Geest en ons
mensen? En hoe verrijkt het ons leven? Deel in de “les van de YouCat”en in de uitwisseling met elkaar.
Thema voor deze avond is Jezus Christus, de Heilige Geest en hun relatie tot ons mensen. Allen zijn welkom.
Neem voor aanmelding contact op met geloofscentrum@hnpz.nl. De avond wordt begeleid door Pastor van Vliet.
Datum: 2 juli
Tijd: 20:00 – 21:45 uur
Locatie: De Kapelaan, Nicolaasplein 2
Datum: 13 juni
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Ichthuskerk, Parkdreef 258

Open Ichthus inloopactiviteiten
Inloopochtend
Iedere woensdagmorgen kun je de Ichthuskerk vanaf 10.00 uur binnenlopen voor
koffie/thee en eventueel een dgesprek. Van 10.00 – 11.00 uur is ook één van de
predikanten aanwezig.
Inloopmiddagen in mei en juni
Iedere laatste dinsdag van de maand bent u welkom bij de inloopmiddag van 14.00
tot 16.00 uur. Op 25 juni is er een zangmiddag met Jacques van Oosterom. Toegang
is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Nacht van Gebed
Eén nacht per jaar gezamenlijk in gebed voor de
vervolgende christenen. Eén op de negen (225
miljoen christenen zijn dat) zitten gevangen, worden vervolgd, gediscrimineerd, uitgehuwelijkt, achtergesteld.
Waarom bidden? Omdat zij wél de kracht van ons
gebed ervaren. We bidden omdat zij ons vragen
om te bidden. We bidden omdat ook in de Bijbel dit
gezegd wordt.
Dit gebeurt op vrijdag 21 juni vanaf 22:00 uur tot zaterdag 22 juni 6:00 uur in De Uitkijk, Wattstraat 64. De gehele nacht kunt u binnenkomen en weggaan wanner het u uitkomt.
Tijdens de Nacht van Gebed wordt medewerking verleend door Christelijk Mannenensemble Zoetermeer, Awaken-jeugdband en DELIGHT WORSHIP.
Vanaf 6:00 is er een ontbijt gepland. De bijdrage in de kosten bedraagt minimaal 5 euro; de meeropbrengst gaat
naar Open Doors. Meld u wel vooraf aan (via nachtvangebedzoetermeer@gmail.com).

Het
gedetailleerde
programma
wordt
www.facebook.com/nacht.vangebedzoetermeer.7

vermeld

op

de

Facebookpagina:

Wordt 1 nacht een VIP - Very Important Prayer. Nu voor uzelf, maar voor uw broer en zus…
Datum: 21 juni – 22 juni
Tijd: 22:00 uur – 6:00 uur
Locatie: De Uitkijk, Wattstraat 64

Gezocht: Nieuwe SchuldHulpMaatjes
In Zoetermeer hebben we blijvend te maken met een grote groep mensen in financiële nood, die begeleiding nodig hebben. Door het wegvallen
van maatjes en het grote aantal hulpvragers zijn wij op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. In juni 2019 start een nieuwe 3-daagse opleiding voor
SchuldHulpMaatje.
De geplande cursusdata zijn op de zaterdagen 22 juni, 29 juni en 6 juli. Spreekt je dit diaconale vrijwilligerswerk
aan en wil je meer informatie, neem dan contact op met coördinator Jan de Vries (06-39405015).
Je kunt je aanmelden via www.schuldhulpmaatje.nl, daarna wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.
Samen lukt ’t…, dat is waarin wij geloven!

Present op zoek naar vrijwilligers
Present is altijd op zoek naar vrijwilligers die hun talenten in willen zetten om iets voor een ander te doen. Daarmee willen een brug slaan tussen mensen die wat te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen
worden.
Stichting Present Zoetermeer heeft op dit moment veel hulpaanvragen
openstaan maar geen vrijwilligers die het uit kunnen voeren. Wij willen
graag verschil maken bij de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben. Zo zijn er tuinklussen: hoe fijn zou het zijn dat een oudere dame
deze zomer in haar tuin kan zitten. Schoonmaak: hoe fijn zou het zijn dat
de oudere man die nu geen thuiszorg krijgt omdat ze huis te vies is, dat
zo wel kan krijgen. Behangen en andere klussen: hoe fijn zou het zijn dat
in het gezin met kinderkamer, de kinderkamer opgeknapt zou worden.
Zo zijn er nog veel meer klussen. Heb jij nu die groene vingers of ben jij die poetser of de man of vrouw met twee
rechterhanden meld je dan aan bij stichting Present Zoetermeer.
Dit kan als individu of als groep en voor een eenmalig project of als vaste vrijwilliger voor meerdere projecten. De
projecten worden voorbereid en ondersteund door Stichting Present Zoetermeer. Aanmelden kan via de website
of neem contact op met algemeen coördinator Gerda Griffioen (06-24975092 of gerda@presentzoetermeer.nl).

Wekelijkse Natuurwandeling
Vind je het fijn om te wandelen en zo rust te zoeken? Wil je gelijk aan je gezondheid werken en iets leren over de
natuur in je eigen omgeving? Dan zijn de natuurwandelingen echt iets voor jou. De wandelingen zullen licht belastbaar zijn en er is aandacht voor signalen op fysiek en psychisch gebied. We werken samen met IVN die ons
iets zal vertellen over de natuur in onze naaste omgeving.
De wandelingen staan onder leiding van fysiotherapeut/geestelijk begeleider Hans van der Bilt en voedingsdeskundige/coach Gerda Griffioen. Kosten voor de wandeling zijn naar vermogen. Neem voor meer informatie contact op met Gerda Griffioen (06-24975092, info@depelgrimzoetermeer.nl).

Datum: vanaf 10 april elke woensdag
Tijd: 16:00-ca. 17:00 uur
Locatie: Balijhoeve, Kurkhout 100

Samen zingen - Wie zingt mee?
Wij zingen liederen uit Taizé, Iona en de Liedbundel van de Pelgrim. Taizé is een
internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap die haar oorsprong
vond in Taizé. We zingen liederen uit deze traditie.
Iona (Schotland) is een van de oudste broedplaatsen van het Christendom in WestEuropa. De Iona Community is een bloeiende gemeenschap op een oeroud eilandje. In de bundel van Iona staan liederen en ook gebeden.
De liedbundel van De Pelgrim in Zoetermeer bevat liederen uit verschillende tradities. Samen een mooie verzameling van liederen die ons kunnen inspireren. Op termijn kan dat aangevuld worden met wensen vanuit de
deelnemers.
Neem voor meer informatie contact op met Gerda Griffioen (06-24975092 of gerda@depelgrimzoetermeer.nl) of
Margot Dörr (06-52150706 of m.dorr@hotmail.com).
Datum: vanaf 10 april elke woensdag
Tijd: 11:00-12:00 uur
Locatie: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

Vergaderdata Beraad van Kerken
Voor het seizoen 2019/2020 zullen de vergaderdata nog bekend gemaakt gaan worden. Voor iedere vergadering zult u nog een uitnodiging en agenda ontvangen.

Aanmelden /afmelden en kopij
Stuur een email naar: beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com of nieuwsbrief@bvkzoetermeer.nl. Uw gegevens zullen alleen worden
bewaard voor zover dat benodigd is voor het toezenden van de nieuwsbrief. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen met anderen.

