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Fotopresentatie wandelgroep 
Een groepje senioren maakt maandelijks een wandeling in de wijde omgeving van Zwolle. Het is een 
gezellige club die geniet  van de prachtige natuur. Op donderdag, 17 januari, komen ze in de Oosterkerk 
bij elkaar om de foto’s van het afgelopen jaar te bekijken. Ook willen ze graag de foto’s laten zien aan 
mensen die nog nooit of maar een enkele keer mee geweest zijn. De ochtend is  van 10.00 tot 12.30 
uur, en kost incl. koffie  €.5.--. Graag even aanmelden bij Cor Pieket Weeserik, tel.4203222. Daarna, om 
13.30 uur gaan de wandelaars  een wandeling langs de Stadsgracht maken (2 ½ uur). 
 
 
Gastvrouw, -heer  gevraagd voor inloophuis de Bres 
Vind je het leuk om samen met andere vrijwilligers een fijne sfeer te scheppen waarin bezoekers  zich 
welkom voelen, dan is het inloophuis de Bres  in de binnenstad van Zwolle, wellicht een mogelijkheid om 
je talenten in te zetten. De Bres biedt een laagdrempelige ontmoetingsplek aan een brede doelgroep. 
Veel bezoekers hebben in hun omgeving weinig of geen sociale contacten of het ontbreekt hen aan een 
zinvolle invulling van de dag.  De Bres biedt ruimte voor ontmoeting en contacten onderling. Per middag 
zijn er gemiddeld  25 bezoekers, de sfeer is doorgaans goed, sommigen komen al jaren, anderen komen 
voor een korte periode.  
 
Kernbegrippen: actief luisteren, ondersteunen, stimuleren, betrokken, respectvol, sociaal vaardig, 
zelfstandig, in staat tot samenwerking. 
 
Informatie: 
De Bres  is elke werkdag geopend van 13.00 uur tot 16.30 uur en elke 1e zondag van de maand. Per 
middag zijn er drie vrijwilligers aanwezig en een coördinator. Voor meer informatie zie: 
www.debreszwolle.nl of bel één van de coördinatoren, telefoonnummer 038-4213155. 
 
Wat wordt er van een gastvrouw/-heer verwacht:  

• De bezoekers ontvangen met een kop koffie/thee 

• Een luisterend oor bieden 

• Aandacht voor de medemens 

• Talenten van bezoekers zo nodig activeren. 
 

Muziek met een Plus in De Hoofdhof 
Zondag 13 januari in De Hoofdhof Berkum. 
Een prachtige concert door The Gents, een top vocaal mannenensemble in Nederland. The Gents 
brengen een ode aan Maria. 
Het concert  begint om 15:00 uur. Een gratis drankje na het concert is inbegrepen. 
De Hoofdhof, Kerkweg 26, Zwolle-Berkum 
 
Het Onze Vader in beeld en muziek  
Ooit reikte Jezus zijn leerlingen het gebed aan waarmee ze te allen tijde God konden aanroepen, ook als 
zij zelf geen woorden zouden hebben. Het is het bekendste gebed in de christelijke wereld geworden. 
staan. De afgelopen tijd is er in een aantal media aandacht geweest voor tekst en inhoud van het Onze 
Vader. De bijdrage van Peter den Hengst en Kees Meijer is een presentatie van het Onze Vader in 
beelden en muziek. Iedereen is welkom  
om op donderdagmiddag 17 januari te kijken naar beelden die Peter heeft gevonden bij de beden van 
het Onze Vader en te luisteren naar de muziek die Kees heeft verzameld.  
Op donderdagmiddag 17 januari 2019 van 14:30-16:30 uur in wijkcentrum 
SIO/Adventskerk (Thorbeckelaan 2) 
De kosten bedragen € 2,00 pp. Voor nadere informatie Nelleke Eygenraam (038-4525223, 

dominel@hetnet.nl)  
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