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Bijeenkomsten juni - augustus 2017 
 

Vrij. 2 juni  14.00 – 22.00 uur Internationale Pinksterconferentie  ‘Spelen met vuur’, in Den Bosch 
Za. 3 juni 9.00-22.00 uur  Internationale Pinksterconferentie  ‘Spelen met vuur’, in Den Bosch 
Za. 3 juni 9.00 uur Werkochtend in de gemeente voor ‘huis’ en tuin’ 
Zo. 4 juni 9.00-22.00 uur Internationale Pinksterconferentie  ‘Spelen met vuur’, in Den Bosch 
Ma. 5 juni 9.00-22.00 uur Internationale Pinksterconferentie  ‘Spelen met vuur’, in Den Bosch 
Di. 6 juni 9.00-13.00 uur Internationale Pinksterconferentie  ‘Spelen met vuur’, in Den Bosch 
Do. 8 juni 11.30 uur Gespreksgroep over het Mattheüs-evangelie 
Zo. 18 juni 11.30 – 12.30 uur Het lied van de Parel, een Lezing van Josephine Polman-Stuyck (zie 

mededelingen) 
Zo. 25 juni 11.30 uur Gezamenlijke lunch in de tuin bij de kerk, ieder brengt wat mee.  
Za. 1 juli 9.00 uur Werkochtend in de gemeente voor ‘huis’ en tuin’ 
Do. 13 juli 11.30 uur  

tot 13.15 uur 
Kijk op je leven: waar sta je nu en hoe kijk je naar je leven? Een 
ontdekkingstocht die begint met het vinden van je actuele levensvraag. 
Met Edith Schoneveld en Wendela Beemsterboer (zie mededelingen) 

Do. 20 juli 11.30 uur tot 
13.15 uur 

Kijk op je leven: waar sta je nu en hoe kijk je naar je leven? Een 
ontdekkingstocht die begint met het vinden van je actuele levensvraag. 
Met Edith Schoneveld en Wendela Beemsterboer (zie mededelingen) 

Do 27 juli  11.30 uur tot 
13.15 uur 
 

Kijk op je leven: waar sta je nu en hoe kijk je naar je leven? Een 
ontdekkingstocht die begint met het vinden van je actuele levensvraag. 
Met Edith Schoneveld en Wendela Beemsterboer (zie mededelingen) 

Zo. 30 juli 11.30 uur 
 

Gesprek over de mensenwijdingsdienst, op de laatste zondag van de 
maand 

Do. 3 augustus 11.30 uur tot 
13.15 uur 

Kijk op je leven: waar sta je nu en hoe kijk je naar je leven? Een 
ontdekkingstocht die begint met het vinden van je actuele levensvraag. 
Met Edith Schoneveld en Wendela Beemsterboer (zie mededelingen) 

Za. 6 augustus 9.00 uur Werkochtend in de gemeente voor ‘huis’ en tuin’ 
Za. 5 augustus 9.00 uur Werkochtend in de gemeente voor ‘huis’ en tuin’ 
Do. 10 augustus 11.30 uur  tot 

13.15 uur 
Kijk op je leven: waar sta je nu en hoe kijk je naar je leven? een 
ontdekkingstocht die begint met het vinden van je actuele levensvraag. 
Met Edith Schoneveld en Wendela Beemsterboer (zie mededelingen) 

Do. 17 augustus 11.30 uur tot 
13.15 uur 

Kijk op je leven: waar sta je nu en hoe kijk je naar je leven? Een 
ontdekkingstocht die begint met het vinden van je actuele levensvraag. 
Met Edith Schoneveld en Wendela Beemsterboer (zie mededelingen) 

Zo. 20 augustus 11.30 uur Gesprek over de mensenwijdingsdienst  (i.v.m. vakanties niet op de 
laatste maar 1 na laatste zondag van de maand) 

 


