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GROOTHUISBEZOEK 2019 

‘In gesprek met God’ 

 

Uitnodiging en deelnameformulier  

Het is alweer lang geleden dat we een serie groothuisbezoeken hadden: we komen dan in groepen van circa 

acht personen in huiskamers bij elkaar om aan de hand van een thema met elkaar in gesprek te raken. 

Op onze beleidsposter (die in de kerkzaal hangt) staat dat de letters ARK staan voor: Aandacht voor mensen, 

Ruimte voor God en Kerk voor de wereld. God is het middelpunt, de kracht boven, onder ons, en in ons. 

Daarom zijn het geloof en de geloofsgemeenschap belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet 

om het regelen maar om het geloven. God vraagt ruimte en geeft ruimte. 

Het thema voor het Groothuisbezoek 2019 is ‘In gesprek met God’. We hopen dat veel mensen zich voor één 

van de avonden of middagen inschrijven. Dat kan via het formulier. Wilt u dat uiterlijk 15 februari afgeven: 

• Bij een kerkenraadslid of de predikant vóór of na de kerkdienst 

• Per mail aan bezoek@dearkonline.nl of 

• In de bak op de tafel in de hal van De Ark. 

U kunt kiezen uit acht avonden en twee middagen. De avondbijeenkomsten starten om 20.00 uur met inloop 

vanaf 19.45 uur en duren tot maximaal 21.30 uur. De middagbijeenkomsten starten om 14.00 uur met inloop 

vanaf 13.45 uur en duren tot maximaal 15.30 uur. Zodra we de indeling rond hebben, krijgt u te horen op welk 

adres u wordt verwacht. Als u zelf gastadres wilt zijn, kunt u dat ook op het formulier aangeven 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Pastoraat: Simon Bravenboer, Flora Pons, Hans Hamburger, Mees Hakkenberg, Suze Kruidenier en 

Edith Kruger 
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================================================================================== 

Deelnameformulier Groothuisbezoek 2019 “In gesprek met God”. 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Graag samen ingedeeld worden met:…………………………………………………………………………………………….. 

Wilt u gastheer en /of gastvrouw zijn?:…………………………………………………………………………………………… 

Datum Voorkeur middag/avond aangeven 
(doorhalen wat niet van toepassing is)1 

Maandagavond 4 maart 2019 Ja/ Nee 

Dinsdagavond 5 maart 2019 Ja/ Nee 

Woensdagavond 6 maart 2019 Ja/ Nee 

Donderdagavond 7 maart 2019 Ja/ Nee 

Vrijdagmiddag 8 maart 2019 Ja/ Nee 

Maandagavond 11 maart 2019 Ja/ Nee 

Dinsdagavond 12 maart 2019 Ja/ Nee 

Woensdagavond 13 maart 2019 Ja/ Nee 

Donderdagavond 14 maart 2019 Ja/ Nee 

Vrijdagmiddag 15 maart 2019 Ja/ Nee 
1 U kunt meerdere voorkeuren opgeven. 

================================================================================== 

Retourformulier deelname aan het groothuisbezoek op (in te vullen door organisatie 

Groothuisbezoek): 

Middag/Avond:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tijdstip:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Te gast bij:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adres Grootbuisbezoek: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


