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Kerken te Zuidland

HET AANBOD VAN DE GEZAMENLIJKE PROTESTANTSE KERKEN OP VOORNE-PUTTEN TOT 1-8-2017
Waar

Aanbod

Brielle

‘Alles wat ademt’ – proeven aan liederen
Liederen uit het ‘Liedboek, Zingen in huis en kerk’ worden behandeld en gezongen.
Leiding: Willem Chr. Meyboom, aanmelden niet noodzakelijk.

Brielle

Kerkmuziekavonden
Op deze avonden zullen diverse aspecten van de kerkmuziek behandeld worden. Dit alles in de
context van het kerkelijk jaar. Leiding: Willem Chr. Meyboom en Jan Meuleman, aanmelden niet
noodzakelijk.

Hellevoetsluis

50+-gesprekskring, leiding ds. T. Flim. Lezen van diverse delen over de ‘gemeenten’ van Paulus en
een paar verhalen waar het gaat over tweetallen in de Bijbel.

Hellevoetsluis

Bijbelstudiekring. De Geest schrijft wegen in de tijd (boek Handelingen). Hoe kan het ons inspireren
en een weg wijzen?

Oostvoorne

Lezing over Paulus dor ds. Leen Jan Lingen. Paulus heeft de eeuwen door de gemoederen in de kerk
bezig gehouden. Men vond hem een fantast, dogmaticus en vrouwenhater, maar ook een rebel,
revolutionair en reformator. Maar wie was de vervolger van de christelijke gemeente die een volgeling en voorloper van Jezus werd?
Boekenmarkt voor kinderen in de knel. Informatie 0181-403749

Rockanje
Rockanje
Rockanje

‘Een maaltijd voor een goed doel’ Dit jaar is het goede doel nieuwe stoelen in de kerkzaal. Opgeven
op de lijsten in de hal van de kerk of via scribaat@welkomkerk-rockanje.nl info 0181-401643
Spelletjesmiddag. Elke 2e dinsdagmiddag van de maand kunt u onder genot van een kopje
koffie/thee een spelletje doen.

Data, tijd en plaats
Data: de eerste donderdag van de maand (5
jan., 2 feb., 2 mrt., 6 april, 11 mei). Aanvang:
20.00 uur (tot ong. 21.30 uur).
Locatie: Sint-Catharijnekerk hoofdingang.
Data: 9 en 16 januari. Aanvang: 20.00 uur (tot
ong. 21.30 uur).
Locatie: Sint-Catharijnekerk hoofdingang.
Elke 2e dinsdag van de maand tot en met mei
2017, Petrakerk, 10 uur -11.30 uur.
Aanmelden /info bij Mw. C. Kwast
(kwast112@planet.nl) of via ds. T. Flim (0181337247)
Dinsdagavond (gem. 1x per 3 weken), Dorpsstraat 21, Nieuwenhoorn. Info bij ds. D. ter Horst
(0181-337247 of via predikant.petrakerk@pghellevoetsluis.nl)
Datum: donderdagavond 16 februari
Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.45 uur staat de koffie
klaar). Plaats: Consistorie van de Dorpskerk,
Kerkplein 1
25/3 10-15 uur in de Welkomkerk
Hoogvlietlaan 23
20/1, 17/3 17.30 uur in de Welkomkerk
10/1. 7/2, 8/3, 10/4 om 14 uur in de Welkomkerk.

.
Waar
Rockanje
Rockanje
Rockanje

.
Aanbod

Vrouwengespreksgroep. In vertrouwde sfeer komen wij bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken waar we de bijbel en het geloof bij betrekken. Informatie 0181-402754 of
philomenevanmarion@chello.nl
In de zomervakantie organiseert de evangelisatiecommissie laagdrempelige kerkdiensten met
muzikale begeleiding. Let u op info op website en kranten
Openluchtdienst in de duinen. We beginnen met een wandeling door de duinen en sluiten af met
een kerkdienst m.m.v. het klein orkest van Ons Genoegen, info in kranten, posters, website

Data, tijd en plaats
Eerste maandag van de maand om 10 en 20 uur
9.30 uur Welkomkerk data: 16/7 - 20/8
16/7 of bij slecht weer 13/8. Start wandeling 16.30
Ingang Waterbos, aanvang kerkdienst 19.00
koffie/thee gratis, brood zelf mee.
13 mei , Onze Lieve Vrouwenkerk Geervliet

Tweestromenland

Rommelmarkt Geervliet

Tweestromenland

Sobere maaltijd in de veertigdagentijd

22/3 inloop 17.30 uur, maaltijd 18.00-19.00 uur. Zie
www.pgtweestromenland.nl

Tweestromenland

Koffie met gesprek, ontmoeting en bespreken bijbeltekst komende zondag.

Op 8/2, 8/3, 5/4 en 3/5 van 10.00-11.30 uur afwisselend in de dorpen. Zie
www.pgtweestromenland.nl

Tweestromenland

Oecumenische vesper aswoensdag

Tweestromenland

Kinderdienst voor 0 – 8 jaar, knutselen, zingen, luisteren naar een verhaal

1 maart 19.30 uur, onze Lieve Vrouwenkerk Geervliet.
zondag 26 maart ’s middags. Zie:
www.pgtweestromenland.nl

Tweestromenland

Musical Jozef

19, 20 en 21 mei: Onze Lieve Vrouwenkerk Geervliet. Meer info via de musical Tweestromenland,
facebook.

Zuidland
Zuidland
Zuidland
Zuidland
Zuidland

Zuidland Zingt. Zang- en korendienst. Informatie 0181-452981
Samenkomst met combo/koor. Informatie 0181-452981
Blu kindertheater met vooraf soep en hotdogs. Informatie 0181-451181
Young Friends in Faith, jongerengespreksgroep met zingen en bijbelstudie inf. 0181-453111
The Gate, eigentijdse dienst voor jongeren, informatie 0181-452230

Zuidland
Zuidland
Zuidland

Vakantiebijbelclub, activiteiten voor kinderen, info vbconderbouw@kerkeninzuidland.nl 0181-451989
Welkomdienst voor jongeren en gezinnen, informatie 0181-451989
Diverse gespreksgroepen, bijbelkringen en Gemeente Groei Groepen, inf. 0181-451182

Welkomkerk, 29-1, 26-3 om 17.00 uur
Welkomkerk, 22-1, 2-4, 21-5 om 17.00 uur
Welkomkerk, 12- 2, 7-5 en om 13.00 uur
Welkomkerk, zaal 2 Wilhelminastraat 30
Welkomkerk, 5-2, 26-2, 9-4, 11-6 en 16-7 om
17.00 uur
Voorjaarsvakantie en zomervakantie
Welkomkerk, 19-2 en 18-6 om 11.00 uur
Diverse locaties

Wilt u nog meer informatie, neemt u dan contact op met de desbetreffende gemeente.

