Ontmoeten
Ontdekken
Ontwikkelen

Geloofsgesprek en verdieping (vervolg)
Bijbelquiz
Niet om erachter te komen wie het meeste weet
maar om te zien wat we met elkaar weten en
nog meer te weten kunnen komen over het
meest gelezen boek ter wereld. Naar het idee
van de Nationale Bijbelquiz, en toch anders …
Lente 2018
In gesprek over ‘Geduld met God’
Het boek ‘Geduld met God’ van Tomás Halík is
in veel gespreksgroepen in ons land besproken.
In een serie van zeven bijeenkomsten gaan we
met elkaar lezen en praten over dit
inspirerende boek met deze uitdagende titel.
Vanaf 12 januari 2018 op vrijdagavond
Aanvang: 19.30 uur

Voor informatie, aanmeldingen en
contactgegevens van de afzonderlijke
activiteiten, zie de website:
www.exoduskerk.nl
Voor algemene informatie:
vormingentoerusting@exoduskerk.nl

programma Vorming & Toerusting
2017 – 2018
Exoduskerk Middelharnis/Sommelsdijk

Verrassende gasten
Theatergroep 'Fijne mensen'
Speelt een muzikale voorstelling, waarbij
aandacht wordt besteed aan het Lutherjaar
en wat de Reformatie heeft gebracht.
Muziek – sketches – meezingliederen.
6 oktober 2017 – Aanvang: 19.30 uur
Margriet van der Kooi
Over ‘Als kinderen andere wegen gaan’
Gedachten,opvattingen en leefstijlen zijn niet
vanzelfsprekend die van de ouders. Kinderen
maken andere keuzes.
30 oktober 2017, Emmaüskerk
Aanvang: 20.00 uur
Ruud Bartlema, theoloog en beeldend
kunstenaar
‘De graankorrel die in de aarde valt’ – zijn
verbeelding van de kruiswegstaties.
15 februari 2018
Aanvang: 19.30 uur

Creatief
Breicafé
Creatief bezig zijn voor de handwerkkraam
tijdens de Ontmoetingsdagen. Ook alleen voor
een kopje koffie hartelijk welkom!
Iedere 1e donderdag van de maand, vanaf
13.30 uur in de Jeugdruimte
Cursus mandalatekenen
Een mandala is een tekening die binnen een
cirkel gemaakt wordt. In de cursus leer je hoe
je een mandala stap voor stap opzet. Iedere les
is er een nieuw thema die de inspiratie voor de
mandala vormt. Er zijn 5 bijeenkomsten (met
mogelijk vervolgbijeenkomsten)
Op de maandagen 4 en 18 september,
2, 16 en 30 oktober en 13 november 2017
Aanvang: 13.30 uur

Kunst in de Kerk
Tentoonstelling van kerststallen
In samenwerking met de RK-parochie.
Tentoonstelling zal worden gehouden in de Rooms
Katholieke kerk aan de Langeweg in Middelharnis
Het is een beeldende manier om iets van het geheim
van het kerstverhaal tot uitdrukking te brengen.
Op 14, 15 en 16 december 2017
Tentoonstelling met de Kunstenmakers
De Kunstenmakers is een collectief van kunstenaars
van GO, die net "iets ander in onze samenleving
staan".
In de ontmoetingsruimte willen we graag hun
kleurrijke en veelzijdige werk laten zien.
Twee dagen gedurende de Veertigdagentijd 2018
Kunst in de kerk
Verbeelding in kunstvoorwerpen wil ons laten
genieten, verwonderen, vragen stellen over
schoonheid, over het leven, over de wereld, over
onszelf, over inspiratie, over God en nog veel meer. In
de ontmoetingshal willen we daar ruimte voor
maken.
Het hele seizoen door.

Film in zicht
We willen ons graag laten inspireren door films die
over levensthema’s gaan.
Dit seizoen willen we dat in de kleinere setting van
een huiskamer doen. Maar mogelijk sluiten we ook
een keer aan bij het Filmhuis in het Diekhuus.
Vanwege de kosten worden de titels van de films
niet publiekelijk bekend gemaakt. Ben je benieuwd
om welke films het gaat, meld je dan aan bij: Bert
Voorberg, tel. 06-40286215 of
bertvoorberg31@gmail.com
Data in overleg
Aanvang: 19.30 uur
Inloop vanaf 19.00 uur

Er op uit …
Meet & eat
Met meet & eat wordt aan gemeenteleden de
kans geboden om, onder het genot van een
maaltijd en gezellige omstandigheden, elkaar
beter te leren kennen. U komt bij een ander
thuis of u nodigt mensen bij u thuis uit. Beiden
kan ook. De keus is aan u.
Meer informatie bij: Elly Terlouw, tel.
486579
Autopuzzeltocht – Lente 2018
Bezoek aan het Catharijne Convent – een
tentoonstelling over Luther
Woensdag 25 oktober, max. 15 personen
Zin in Wandelen – Lente 2018

Geloofsgesprek en verdieping
Na veertig jaar door de woestijn … een oase?
Een gespreksgroep voor veertigplussers over
wat je bezighoudt in geloof en leven.
Bijeenkomsten zijn één keer per maand,
meestal op woensdag van 10.00-11.30 uur.
De eerste bijeenkomst is in oktober 2017

