2 maart meditatiedag onder leiding van Matthijs Schouten

3 maart 10.30 uur viering Peter Samwel
Met medewerking van de cantorij onder leiding van Henk Spijker
Extra collecte voor project-muzic

‘Uit onderzoek blijkt dat muziek een positief effect kan hebben op patiënten op de
intensive care. Het kan rustgevend zijn en ook voor familieleden. Zo biedt live muziek
afleiding .De intensive care wordt minder klinisch, waardoor de sfeer kan veranderen.’

Zo ziet Riens vleugel in huize den Arend er momenteel uit. Dank voor al jullie
hartverwarmende kaarten en lieve blijken van meeleven, bloemen, kaarsen, soep,
appjes…
Het doet ons goed . Margriet en kinderen

lees verder

Sobere maaltijd voor de vluchtelingen in Griekenland
Ook dit jaar organiseert de oecumenische werkgroep Sobere Maaltijd van de Raad van
Kerken weer een moment van bezinning, ontmoeting en solidariteit in de
veertigdagentijd. Vrijdag 8 maart bent u vanaf 17.45 uur welkom aan de gedekte tafel in
de parochiezaal van de katholieke kerk in Bennekom (Heelsumseweg 1). We beginnen om
18. 00 uur met het eten.

10 maart 10.30 uur Viering Hans le Grand
inzameling voor de voedselbank

Op zondag 10, 17 ,24 en 31 maart in de hal van de Ontmoeting staan kratten waarin u
levensmiddelen kunt deponeren die u beschikbaar stelt aan de Voedselbank. Het gaat
daarbij om houdbare kruidenierswaren.
Loop mee met de klimaatmars in Amsterdam 12.30 uur Met de deelname aan de

klimaatmars laten we aan de regering zien dat er veel draagvlak is in Nederland
voor een steviger klimaatbeleid.

12 maart Open tafel Aanmelden bij inge.reitsmavink@gmail.com

0317-840286
15 maart 19.30 uur Taize vesper Katholieke kerk Bennekom
Het thema van deze vesper is: ‘Wait for the Lord’, naar het gelijknamige Taizé-lied.
Dit thema heeft betrekking op de veertigdagentijd, een tijd van inkeer.

spelgroep Bennekom speelt
Speeldata

Tel Aviv

( voor informatie en reservering)

16, 22,23,28,29 maart 20.00 uur , 30 maart (15.00 uur )

17 maart 10.30 uur Viering Peter Samwel en spelgroep

