Zondag 29 augustus bestaat de Ontmoetingskerk 52 jaar.
De week ervoor organiseren wij ‘de Zomerweek’. Alle
gebruikers, sympathisanten, nieuwsgierigen worden
uitgenodigd om een week lang te delen in elkaars
activiteiten. Naast onze eigen gemeenschap, de
Protestantse gemeente, doen de Katholieke
locatiegemeenschap, het Odensehuis Doorwerth en de
Voedselbank mee.

www.ontmoetingskerkdoorwerth.nl

Een aantal activiteiten is gratis toegankelijk. Voor de
workshops vragen wij een geringe bijdrage.
Van maandag tot en met zaterdag kunt u gebruik maken
van een sfeervolle lunch.
De toegangsprijzen vindt u achter de activiteiten die u op
de pagina’s hierna, gesorteerd op dag en tijd terugvindt.
Informatie, opgave en toegangskaarten bij Ina Roelofsen en
Hans Straus op
dinsdag
9 - 16 uur
woensdag 9 - 13 uur
vrijdag
9 - 13 uur
Telefoon 026 214 80 66
E-mail info@odensehuisdoorwerth.nl

Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat
het programma deels wordt aangepast.
Indien mogelijk informeren wij u daarover op onze
website. Mocht dat niet lukken, dan verneemt u het
in de Ontmoetingskerk.

In verband met de coronamaatregelen zijn wij gebonden
aan maximale aantallen. Per activiteit moet u een
toegangskaart ophalen (ook wanneer u een dagkaart of
passe-partout heeft.
U kunt een passe-partout aanschaffen voor € 35,00.
Hiermee kunt u iedere dag (ma-za) lunchen en iedere dag
deelnemen aan de activiteiten en betaalt u verder geen
toegangsprijzen.
U kunt ook een dagpas kopen voor € 10,00. Voor dit bedrag
krijgt u een lunch en gratis toegang tot de activiteiten van
de bewuste dag.
Maar let op: u moet i.v.m. het maximaal aantal deelnemers
een toegangskaart kunnen tonen voor iedere activiteit
waaraan u wilt deelnemen.
Voor meer informatie over de Zomerweek verwijzen wij u
naar de websites www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl en
www.odensehuisdoorwerth.nl.
Wij wensen u een fijne week!

Voor meer informatie
www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl
www.odensehuisdoorwerth.nl
Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat
het programma deels wordt aangepast.
Indien mogelijk informeren wij u daarover op onze
website. Mocht dat niet lukken, dan verneemt u het
in de Ontmoetingskerk.

Film Iris
Het waargebeurde, ontroerende verhaal van
de levenslange liefde tussen de schrijfster Iris
Murdoch en haar man John Bayley, van hun
studententijd tot en met haar gevecht tegen
het trage mentale aftakelingsproces als
gevolg van Alzheimer.
‘Iris’ is een prachtig en meeslepend portret.

