
Digitale bijlage bij de Kerkgroet van 4 februari 2018 
 
Koffieconcert / 5 minutenfestival 
 

    Het kan  u niet ontgaan zijn: 
 

11 februari koffieconcert om 11:30 in de Oosterkerk. 
 

Jonge en oudere muzikanten uit Adventskerk en Oosterkerk verzorgen een mooi 
en zeer gevarieerd programma van korte toegankelijke muziekstukjes.  Ook de 
dominees laten zich niet onbetuigd.  
 

Kom luisteren en genieten 
 
Na de dienst is er eerst koffie met iets lekkers, en de muziek begint om half 12. 
Duur ongeveer 30-40 minuten. 
 
Het concert is vrij toegankelijk, breng iedereen die het leuk vindt mee. 
 
Bij de uitgang is er een collecte voor een gezamenlijke actie van  de werkgroep 
Carei en de Stichting Kinderhulp Beregszasz ( Oekraïne) 
 



In de herhaling! 
De gespreksavond Vorming en Toerusting van 8 november j.l. in de Oosterkerk kon helaas 
niet doorgaan.  
Maar is er een herkansing.  
Op woensdag 14 februari is er onder leiding van ds. Henk Olde een gespreksavond in de 
Oosterkerk.  
Onderwerp: Wat hebben WIJ eraan dat de kerk in Indonesië groeit? 
De avond begint met een korte verkenning van de achtergronden  van heidendom, 
animisme geestengeloof en natuurreligie.  
We proberen samen antwoorden te vinden op de volgende vragen:  
Is er in de ontwikkeling van natuurreligie iets te herkennen  van het huidige materialisme?  
Is er een ontwikkelingsproces in onze seculariserende wereld te onderkennen?  
Tijd: woensdag 14februari om 20.15  tot 22.00 uur 
Plaats: Oosterkerk, Begijnhof, Koewegje 2  
We begroeten u graag.  
 
 
Gedichten lezen  
  
In een kleine groep die twee keer bij elkaar komt, op de dinsdagavonden 13 februari en 6 
maart 2018, willen we weer gedichten gaan lezen en daarover van gedachten wisselen. 
Plaats: Bagijnehof. Tijd: 20.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom. Je hoeft geen ‘verstand te hebben van poëzie’, het gaat ons 
om het leesplezier. Als je samen leest zie je meer. Er zijn nog plaatsen, maar beperkt, dus 
reageer snel; vol is vol! 
Gespreksleiders zijn Lodewijk Kruithof en Sytze de Boer. Aanmelden: mailen met Sytze de 
Boer, s.de.boer1@home.nl, bellen kan ook: tel. 4546229. 
 

 


