De stuurgroep SaGe werkt aan de organisatie van de kerkendag. Fijn dat al zoveel mensen hun medewerking aan
deze dag hebben toegezegd.
Het wordt een kerkendag voor alle leden van onze PKN kerken zowel uit de Krimpenerwaard als daar buiten. De
classis Gouda bestaat nog in haar huidige vorm, dus we verwachten dat alle kerken uit de classis nog met ons
meedoen.
Wij vinden het fijn als u komt! De officiële uitnodiging komt er aan, maar nu kunt u zich al opgeven.
Waarom het goed is om u alvast op te geven leest u in deze nieuwsbrief.
Vrede en alle goeds.
Roel Braakhuis, Els van den Brule, Peter van den Brule, Everlien Flier, Hans van den Hoven, Marianne Terpstra
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Dag-gast Kees Posthumus.
Kees
Posthumus
werkt
als
verhalenverteller,
kerkjournalist en dagvoorzitter, met als motto: ‘Oude
verhalen, vroom & vrolijk opnieuw verteld in kroegen en
kerken’. Jaarlijks treedt hij circa 80 keer op.

Jongeren uit de Krimpenerwaard die meegaan met
World Servants verzorgen op de kerkendag in
Schoonhoven lunchpakketten. Eén van de vele acties
om sponsorgeld bij elkaar te brengen voor hun reis.

In maart gaat zijn nieuwe voorstelling in première:
‘Esther, een Perzisch sprookje’. Samen met muzikant
Henk van Glabbeek op Perzische instrumenten
presenteert hij een actuele en pakkende versie van een
oud verhaal over macht en schoonheid.

Een eenvoudig lunchpakket zal € 5,00 kosten maar
wordt alleen verzorgd voor deelnemers die zich hiervoor
opgeven!
Dus: meldt u aan bij scriba.classisgouda@gmail.com

Thema: “Op weg naar elkaar”
Een dag voor alle gemeenteleden van PKN kerken in de Krimpenerwaard en Classis Gouda
Plaats

: Kerkelijk centrum “De Hoeksteen”, Albert Schweitzerlaan 2, te Schoonhoven.

Aanvang
: vanaf 9.30 zaal open
09.30 uur
: Inloop met koffie, begroeten, rondkijken infomarkt
10.15 uur
: Opening met gebed en voorstellen van de dag-gast Kees Posthumus
10.30 uur
: Verhalenverteller Kees Posthumus neemt ons mee de dag in met drie verhalen.
11.15-12.15 uur: Eerste ronde workshops
Pauze
: Terugblik op de workshops, lunch, infomarkt bezoeken en inleiding op middag programma
13.15-14.15 uur: Tweede ronde workshops
14.15-15.00 uur: Terugblik op de dag en afsluitende viering.
Zie de bijgaande flyer voor het definitieve programma en de workshops.
Meer informatie per workshop ontvangt u in de volgende nieuwsbrief.
Wij zouden het op prijs stellen als u deze nieuwsbrief deelt met andere geïnteresseerden. U kunt zich voor deze nieuwsbrief
inschrijven (of eventueel uitschrijven) met een e-mail naar: scriba.classisgouda@gmail.com
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