Kerkennacht 2013
Vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2013 bieden vele kerken in Nederland een
aantrekkelijk inloop programma voor wie maar geïnteresseerd is. Van harte
aanbevolen!! De deelnemende kerken en hun locaties zijn te spotten via de site
van Kerkennacht (zie http://www.kerkennacht.nl/locaties/ )
Ook veel doopsgezinde gemeenten doen mee. Een greep uit hun aanbod treft u
hieronder aan.

VRIJDAGAVOND 21 JUNI
Bussum 21 juni,Wilhelminakerk
21.00 ds. Afke Maas zal met bezoekers de bijbel anders bekijken en wel "vertaald naar het
nu".
Groningen 21 juni
20.00 creatieve workshop schilderen rondom een (bijbel)verhaal.

Haarlem 21 juni
20.00 Geloven in de crisis.Biedt de bestaande crisis misschien ook kansen?
21.00 Christelijk Cluedo. Kan jij het mysterie oplossen?
22.00 Zingen met Jan-Hendrik Veenkamp

Joure 21 juni
19.00 Huis van Dienst en Eurobeurs. 22.30 : Tienerprogramma Moord in de Consistorie.

Nijmegen 21 juni
21.00 Meditatieve stiltewandeling (startpunt bij Koffiehuis De Verwondering, Eilbrachtstraat 8 (nabij
de Tweede Walstraat)

Utrecht 21 juni
20.00 “As I left my Father’s house”, door New Dutch Connections. Waargebeurde verhalen van drie
vluchtelingen met verschillende religieuze en culturele achtergronden.

ZATERDAG 22 JUNI

Amersfoort 22 juni
16:00 Fair trade, Oikocredit, Sponsorloop, Expositie ‘Vrij om te geloven’, 19:00 Taizé viering.

Amsterdam, Singelkerk 22 juni
19.30 Het verhaal gaat…met Nico ter Linden (19.30 – 21.50), rondleidingen ieder half uur

Rotterdam 22 juni
17.30 Potluckmaaltijd. Begin de Kerkennacht met een goed gevulde maag! Tijdens deze informele
maaltijd proeven we van elkaars meegebrachte eten en horen we over de wereldwijde cultuur van
de doopsgezinden/mennonieten.

Deventer 22 juni
19.00 Koffiehoek open met swingende combo. 19.30 kinderprogramma en Rondje kerk (tour langs
cartoons in kerkruimte) 20.30 Rock & Religion (ds Jelmer Koornstra met songs van Metallica tot Blöf).
21.30 organist Evert van Dijk met o.a. popmuziek op het orgel. 22.30 naar de Lebuïnus: afsluiting

Hilversum 22 juni
17.30 soep en broodjes; 18.30 korte concertjes; 21.00 Vinden van Gedachtenboom (film); markt,
puzzeltocht, 22.15 Vesper

Leeuwarden 22 juni
Zaterdag 22 juni 22.00 uur korte viering met Taizé en Iona-elementen. Vooraf en nadien
fototentoonstelling ‘Wij, die bidden’ met foto’s van gemeenteleden en gebedsteksten van Anselm
Grün vertaald in het Nederlands.

