Misschien kriebelt het alweer... die
kans om er weer even tussenuit te
gaan, op reis!
Of je nu al plannen hebt of niet,
deze zomer denken we als
binnenstadskerken samen na
over het thema 'Reizen'.
Reizen in al haar soorten en
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maten wel te verstaan, van
pelgrimage tot vlucht en van
hemelreis tot innerlijk reis.
Inspiratie wordt gevonden in de
Bijbel, kerkgeschiedenis, kunst en
persoonlijke verhalen.

In het kader van het thema 'Reizen' verzorgt de
Kleine Oecumene (Broedergemeente,
Doopsgezinden, Lutheranen en Remonstranten)
en de Nieuwe Kerk samen met de Fontein deze
zomer verschillende vieringen.
Daarnaast zal er wekelijks op dinsdag een
zomerbijeenkomst zijn in één van de
binnenstadskerken die verbonden zijn met de
Raad van Kerken.

GEZAMENLIJKE VIERINGEN KLEINE OECUMENE
GEZAMENLIJKE VIERINGEN
FONTEIN EN NIEUWE KERK
(9.30 UUR)

11 juli: Innerlijke reis - ds. Marga Baas, Fontein
18 juli: Hemelreis - ds. Evert Jan Veldman, Fontein
25 juli: Laatste reis - ds. Marga Baas, Fontein
1 augustus: Vlucht - ds. Tirtsa Liefting, Nieuwe Kerk
8 augustus: Zendingsreis - ds. Evert Jan Veldman,
Nieuwe Kerk
15 augustus: Thuisreis - ds. Tirtsa Liefting, Nieuwe
Kerk (gezamenlijke viering Bron, Fontein en Nieuwe
Kerk)

(10.00 UUR, M.U.V. 11 JULI: 14:00 UUR)

11 juli: De hemelvaart van Elia - ds. Erik-Jan Stam,
Fontein - Evangelische Broedergemeente
18 juli: “Waar is de verblijfplaats van het inzicht?” - ds.
Tjalling Kindt, Doopsgezinde gemeente
25 juli: “Weggevoerd naar het paradijs” - ds. Tjalling
Kindt, Doopsgezinde gemeente
1 augustus: "zwerftocht door de woestijn- een weg ten
leven" - ds. Yvonne Hiemstra, Lutherse gemeente
8 augustus: Reis voorbij de vanzelfsprekendheden - ds.
Gunter Brandorff, Lutherse gemeente
15 augustus: Reizen naar de toekomst - ds. Lense Lijzen,
Remonstrantse gemeente
22 augustus: Reizen naast de weg - ds. Lense Lijzen,
Remonstrantse Gemeente

ZOMERBIJEENKOMSTEN
(10:00 UUR)
13 juli : Langs's Herenwegen - Volksdevotie als
een krans rond het Liturgisch Jaar
> St. Jozefkathedraal, Radesingel 4
20 juli : De reizen van Maria Magdalena
> Oud-Katholieke kerk, Witte de Withstraat 2
27 juli : Het taalgebied van lyriek en poezië
> Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33
3 augustus : Christus, wereld en kunst
> Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1
10 augustus : Geloven op reis; de verbanning
van de remonstranten
> Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14

GEVEN
Dit jaar is het gezamenlijke collectedoel de Open Hof in

Voor de meest actuele informatie en voor overige vieringen

Groningen. Ooit begonnen als diaconaal-pastoraal centrum

raadpleegt u het best de websites van de verschillende kerkgenoot-

is de Open Hof vandaag de dag een opvangcentrum voor

schappen van de Raad van Kerken:

17 augustus : Pelgrimage als geestelijke reis in

dak- en thuislozen. Ze wil een plek van ontmoeting,

Groningen

ondersteuning, inspiratie en hoop zijn in de stad.

Russisch Orthodoxe kerk, Rooms-Katholieke St.Martinusparochie,
Oudkatholieke parochie Sint Martinus, Wijkgemeente

> Russisch Orthodoxe Kerk, Ganzevoortsingel 2

U kunt bijdragen d.m.v. de collecten tijdens de vieringen en

Martinikerk, Pepergasthuisgemeente, Evangelische Broed-

24 augustus: Pelgrimage en Toerisme

bijeenkomsten of rechtstreeks via NL80INGB0007609491

ergemeente, Doopsgezinde gemeente, Evangelisch-Lutherse

> Martinikerk, Martinikerkhof 3

t.n.v. Stichting Vrienden van de Open Hof te Groningen.

gemeente, Remonstrantse gemeente, Nieuwe Kerk, De Fontein.

