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Activiteiten september 
 

 

 

 

 

 

 

Koffie met een oortje 
Dinsdag 13 september van 10.00-11.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Iedere tweede dinsdag van de maand (dus ook in de vakanties) ontmoeten wij elkaar 
onder het genot van een kopje koffie. Er is volop gelegenheid om met elkaar te pra-
ten en er is altijd een luisterend oor. 
 

Vervoer Toos Snijders:  026-3332700 

Bijbelkring 
Woensdag 14 september van 14.45-16.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 
 

Iedere tweede woensdag van de maand komen wij bij elkaar om samen, onder leiding van 
ds. Kees van Alderwegen een Bijbelgedeelte te verkennen. Ieders inbreng is belangrijk. Er 
is ook aandacht voor een gezellige en ontspannen sfeer.  
 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Bijeenkomst Doorwerthse Gemeenschap 
Zaterdag 17 september van 11.00-13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Leden van de voormalige Rooms-katholieke kerk in Doorwerth organiseren elke derde zaterdag 
van de maand een bijeenkomst. Er is ruimte voor stilte, gebed, zang en een gesprek over een 
tekst of gedicht.  
 

Iedereen is van harte welkom.  

Oecumenische middag 
Woensdag 28 september van 15.00-17.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

 

Iedere vierde woensdag van de maand komen wij bij elkaar in de koffiezaal van de kerk voor 
een interessant programma of een leuke activiteit.  
 

Taizé en frère Roger 
Deze middag komt Anne Krijger vertellen over de laatste reis naar Taizé en over het leven 
van frère Roger, de stichter van de gemeenschap 
 

Voor informatie en vervoer: 

Iete van Voornveld:  026-3391695  Heleen Noordermeer:  026-8484812 

Marietje Ekelhoff:  026-3335713  Ineke Jansen:  026-3342214 

Meditatiewandeling in de Vredesweek 
Zaterdag 24 september van 10.00 – 13.30 uur Start in de Ontmoetingskerk 
 

Ook dit jaar organiseren wij een wandeling. Op dit moment is het thema nog niet bekend. 
Maar als u zich aanmeldt, krijgt u ruim op tijd het programma toegestuurd.  
 

Informatie en opgave: Susan Cleveringa: vent@ ontmoetingskerk-doorwerth.nl 
 

Kosten: € 5,- 
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