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Dianne van den Berg

Van: Annabell de Jong, coordinator SaGe 
<sageringharingvliet.icloud.com@send.mailchimpapp.com>

Verzonden: woensdag 16 februari 2022 14:09
Aan: scriba@kerkoostvoorne.nl
Onderwerp: Inspiratieavond 30 maart 2022 - iedereen is welkom!
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Inspiratieavond - voor iedereen 

georganiseerd door SaGe Ring Haringvliet  

 

woensdag 30 maart 

17:30 uur  
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Kerk & kansen na / met corona 

 

In het voorjaar 2020 hadden we nog de hoop dat er - snel - een tijd na corona zou 

gaan komen. We keken - en kijken - ernaar uit naar als dingen weer "normaal" 

zouden zijn.  

We leven nu al 2 jaar met een pandemie die ons leven beïnvloedt.  

Hoe heeft deze corona-tijd niet alleen mijn eigen leven veranderd, maar ook het 

leven van de kerk beïnvloed? Zijn er misschien ook dingen die we geleerd hebben? 
Zijn er dingen die we in de toekomst anders willen of moeten doen?  

 

Hoe ziet een tijd na / met corona eruit?  
Hoe zijn we kerk na / met corona?  

Welke kansen zijn er voor de kerk?  
   

   

   

Inspriatieavond in Brielle 
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17:30 open inloop met soep en brood  

18:00 mogelijkheid tot rondleiding in St. Catharijnekerk  

19:00 start programma met classispredikant ds Arie van 

der Maas 

rond 21:00 afsluiten   

 

We willen tijd nemen voor ontmoeting, goede gesprekken en kijken 

ernaar uit jullie weer te zien. Na een inleiding op het programma door 

ds. Van der Maas gaan we in groepen uiteen om door te praten.  

Het wordt dus een interactieve avond waar we hopelijk 

vol inspiratie vandaan gaan.  
 

   
  

 

Zou je er heel graag bij willen zijn, maar lukt het echt niet om te komen. De agenda's 

lopen snel weer vol!  

Dan kan je het plenaire gedeelte vanaf 19:00 uur digitaal mee maken. Dat kan via 

kerkomroep van de Catharijnekerk Brielle.   

 

 

KLIK HIER om je aan te melden tot 24 maart  
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