VOORJAAR 2018 – Activiteitenprogramma De Ark
Op dit blad vindt u de ingeroosterde activiteiten. Meestal komt daar gaandeweg nog wel meer bij. Via de digitale
nieuwsbrief ‘Ark op Koers’ krijgt u wekelijks een overzicht van wat er staat te gebeuren.
Voor de activiteiten op de _zwarte_ tegeltjes is aanmelding nodig. Dat kan via opgeven@dearkonline.nl of
via 06-38304109.

Contact
Kennismaking voor nieuwe
leden en belangstellenden
Na kerktijd, hooguit een
uurtje, in een van de
bovenzalen van De Ark
Zondagen 18 maart en 1
juli

Spreekuur predikant

Koffiemorgen

Donderdagen 9:00-10:30
11 en 25 januari, 8 en 22
februari, 8 en 22 maart, 5
en 19 april, 3 en 17 mei

Donderdag 10:00-11:30
11 en 25 januari, 8 en 22
februari, 8 en 22 maart, 5
en 19 april, 3 en 17 mei

Zaterdagen 10:30-12:00
20 jan, 3 en 17 feb, 17 mrt,
14 apr, 12 mei, 16 jun.

Doorlopende kringen
Bijbelkring A

Bijbelkring B

Kring CD

Meestal over de Bijbelteksten van a.s. zondag

Een kring aan huis, info via
Gertine van den Berg, tel.
078-681 4066

Over Bijbel en geloof.
Bij fam. De Bruin,
Brederodehof 27

Maandag 19:30-21:00

Donderdag 20:30-22:00
18 januari, 1 en 22 februari,
22 maart, 19 april, 3 mei, 7
juni

22 januari, 5 februari, 5
maart, 19 maart, 9 april, 30
april.

Kijk op Geloof
Gespreksgroep

Jonge kring (ca. 18-30)
zondag na de kerkdienst

Dinsdag 10:00-11:30

14 en 28 januari, 18
februari, 11 en 25 maart,
15 april, 6 mei

9 en 23 januari, 6 en 20
februari, 6 en 20 maart, 3
en 17 april, 1 en 15 mei, 12
juni

Literatuurkringen
Ongeveer eens per twee
maanden wordt een boek
besproken in twee kleine
kringen. Info bij Gé en
Anneke van der Feijst, 0786812224.

En verder:
Bijbelcursus: Ester
Lezing van het boek Ester in
vijf aansluitende
woensdagavonden op weg
naar het Poerimfeest

Zin in Film

woensdag 20:00-22:00
24 en 31 januari, 7, 14 en
21 februari

20 januari Pay it Forward
17 februari Being There
24 maart Tree of Life
21 april Süskind

Vespers in de
veertigdagentijd

Hemelvaartsdag (10 mei):
dauwtrappen en kerkdienst in het Kijfhoekkerkje

Zevenmaal een liturgisch
avondgebed op weg naar
het Paasfeest
woensdag 19:30-20:00
Van 14 februari t/m 28
maart

zaterdag 20:00-22:00 in De
Open Hof (Jeugdhuis)
Entree €4 incl. consumptie

Om 7:00 wandelen vanaf
het kerkje, circa 8:15
ontbijt (zelf meebrengen),
9:00 kerkdienst.

Meditatiegroep
Samen stil worden
Zaterdagen 9:00-10:30
20 januari, 17 februari, 17
maart, 14 april, 12 mei, 16
juni.
Heb je een meditatiebankje
of -kussen: meenemen!

Feest van de Geest
13-20 mei
Kunst in de kerk rond het
Pinksterthema
‘levensadem’, met een
kunstroute langs
deelnemende kerken.
Nader nieuws volgt t.z.t.

Jongeren en senioren
Basiscatechese
(groep 7/8 basisschool)
donderdag 16:00-16:45
Elke donderdag van 11
januari t/m 22 maart
behalve 1 maart

Eet & Weet 12-14 jaar
donderdag 18:00-19:15
in De Open Hof
18 jan, 1/15 feb, 8/22 mrt –
telkens inclusief maaltijd!
Aanmelding per keer via de
groeps-app

Bijbeluren voor senioren
In Sophiastaete: elke 1e
woensdag van de maand
14:30 uur, op nr. 169
In de Kruidhof: elke 1e
woensdag van de maand
15:30 uur in de
recreatiezaal

Voor de activiteiten op de _zwarte_ tegeltjes is aanmelding nodig. Dat kan via opgeven@dearkonline.nl of
via 06-38304109.

Voor alles over en rond De Ark:
- Website www.dearkonline.nl
- Wekelijkse digitale nieuwsbrief (abonneren via de website of via ds@dearkonline.nl)
- Twitter-account @hiark
- www.kerkdienstgemist.nl voor het beluisteren/bekijken van kerkdiensten en lezingen
Contact: predikant ds@dearkonline.nl / 06-38304109 | kerkenraad scriba@dearkonline.nl
activiteitencommissie opgeven@dearkonline.nl / 06-23924590

