NAJAAR 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

Spreekuur predikant

Koffiemorgen

Donderdagen 9:00-10:30
6 en 20 sept, 4 en 18 okt, 1,
15 en 29 nov,13 december

Donderdag 10:00-11:30

Zaterdagen 10:30-12:00
15 sept, 13 okt, 10 nov, 8
december

Zondagen 23 september en
9 december

6 en 20 september, 4 en 18
oktober, 1, 15 en 29
november,13 december
Kopje koffie/thee, praatje,
thema of stukje film..

In onze zusterkerk De Open Hof
staat elke vrijdagmorgen vanaf
10 uur de koffie klaar!

Doorlopende kringen en groepen
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
6 sept, 4 en 18 okt, 15 en
29 nov, 20 december

3 en 17 sept, 1 en 15 okt, 5
en 19 nov, 3 en 17 dec

Kijk op Geloof
Gespreksgroep. We gaan
het boek ‘Leven met
compassie’ van Anselm
Grün bespreken.
Dinsdag 10:00-11:30
4 en 18 sept, 2, 16 en 30
okt, 13 en 27 nov, 11 dec.

Meditatiegroep
Samen stil worden
Zaterdagen 9:00-10:30
15 sept, 13 okt, 10 nov, 8
december
Heb je een meditatiebankje
of -kussen: meenemen!

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:
Startweekeinde
Zaterdag 8 september
15:30 Kinderzangworkshop
met ‘Amazing’
17:00 BBQ
5€ p.p. (max. 15€ per gezin)

Bijbelcursus: Prediker
Lezing van het Bijbelboek
Prediker in zes aansluitende
dinsdagavonden
dinsdag 20:00-22:00
11, 18 en 25 september en
2, 9 en 16 oktober
max. 25 deelnemers!

Rebible in De Open Hof
Maandag 8 oktober 20:00:
Inez & Jos van Oord komen
vertellen over hun boek!
Donderdagen 18 okt, 1 en
15 nov 20:00 uur: verder
lezen in Rebible met ds.
Mariska Kloppenburg

‘Het moest zo zijn’ –
Vierkerkenproject over
toeval, voorbeschikking,
keuzevrijheid (n.a.v. de
Dordtse Synode 1618-19)
Alle woensdagavonden
van november

Loofhuttenfeest
23 t/m 30 september
(zondagavond tot zondagavond)

We gaan de loofhut opbouwen op zondagmiddag
23 september.
Diverse activiteiten, er
komt een aparte folder.

Kloosterweekeinde in
abdij Koningshoeven
14-16 december
vrijdagavond-zondagmiddag

Max. 14 personen, reeds
volgeboekt maar we leggen
ook een reservelijst aan.

Zie t.z.t. de projectfolder

Jongeren en senioren
Basiscatechese
(groep 7/8 basisschool)
donderdag 16:00-16:45
Elke donderdag van 13 sept
t/m 29 nov behalve 18 en
25 oktober. Géén
basiscatechese in
december.

Eet & Weet 12-14 jaar
donderdag 18:00-19:15
in De Open Hof
4 okt, 1, 15 en 29 nov –
telkens inclusief maaltijd!
Aanmelding per keer via de
groeps-app

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

Diverse activiteiten voor
kinderen en jongeren
Let op de nieuwsbrief voor
leuke incidentele jeugdevenementen in De Ark.
Voor activiteiten in het
Jeugdcentrum zie
jeugdcentrumambacht.nl

Bijbeluren voor senioren
In Sophiastaete: elke 1e
woensdag van de maand
14:30 uur, aan huis bij
mevr. Jo van Foeken op nr.
169

