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Voorzichtig weer beginnen…. 

 

Na de persconferentie van afgelopen vrijdag heeft het CIO (het interkerkelijk Contact In 

Overheidszaken, waar wij ook bij aangesloten zijn) advies uitgebracht. Op grond daarvan 

meent het bestuur dat we weer voorzichtig elkaar kunnen ontmoeten. Voorzichtig, dus 

met in acht-neming van de 1,5 m afstand en het dragen van een mondkapje bij 

binnenkomst en weggaan. 

Voor de diensten is aanmelden vooraf noodzakelijk. Dat kan bij Marijke Katerberg 

(gkaterberg@solcon.nl of 035 69 342 76). Er zullen maximaal 30 mensen aanwezig 

kunnen zijn, maar de diensten zullen ook gestreamd worden. 

 

Er zal geen koffie geschonken worden na afloop van een dienst. Hopelijk wordt dat de volgende stap. 

Zingen gebeurt niet of “ingetogen”, in overleg met de voorganger. 

 

Eind januari / begin februari gaan ook de kringen weer draaien. 

 

Voor de komende weken staan de volgende bijeenkomsten op het programma: 

 

Zondagse diensten: 

 23 januari: Een gezamenlijke dienst met Doopsgezinden en Huiskamergemeente, in de Majellakapel;  

  ds. Annegreet van der Wijk is de voorganger en Nico Strubbe muzikaal begeleider. 

 30 januari: Mevr. Cathrien Roolvink leidt de dienst; Nico Strubbe bespeelt het orgel. 

 6 februari: mini-kerkendag; een oecumenische dienst vanuit de Grote Kerk in Naarden. 

 

De kring Tijd nemen  

Waar neem jij de tijd voor? Het thema van deze gesprekskring is gekozen naar aanleiding 

van het gelijknamige boek van Leo Fijen. De eerste keer was al in oktober, de tweede keer 

zal zijn op vrijdag 28 januari, van 14:30- 16:00 uur, in de Majellakapel. Tina Geels zal dan 

met ons in gesprek gaan over het thema ‘Op zoek naar de lege ruimte’ 

U bent welkom, ook als u er de eerste keer niet bij was. 

Kosten voor deelname: na afloop van elke bijeenkomst wordt een vrijwillige 

bijdrage gevraagd. 

Aanschaf boek: Leo Fijen, ‘Tijd nemen, voor rust en ruimte in je leven.’ (Ten 

have 2010) 

Aanmelden voor de bijeenkomsten: c.m.geels@gmail.com of 

pjckorver@gmail.com  

 

De literatuurkring: het boek De vrouw op de trap van Bernhard Schlink bespreken we op dinsdag 8 februari, 

aanvang 10.15 uur. (NB  door omstandigheden is dit niet een derde dinsdag van de maand). 

Begin februari verschijnt er een nieuwe maandbrief, met meer informatie over dit boek. 


