Taize viering
Op vrijdag 15 maart wordt om 19.30 uur in de katholieke kerk aan de Heelsumseweg 3 in Bennekom
een Taizé-vesper gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken.

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, maar ook een tijd die verlicht wordt door het
uitzicht op de blijdschap van Pasen.

17 maart Viering Peter Samwel en spelgroep Vanaf 10.00 uur staat de koffie/ thee klaar

inzameling voor de voedselbank Op zondag 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.

Zin op Zondag 24 maart
10.30 uur

Liefde en
Familie
Dirk
Meijer

Liefde in de familie:
Soms een vlam, en
soms met een
vlammetje te
zoeken
Waardevol genoeg
om er licht op te
werpen en er glans
aan te geven

Muziek: Leonie Meijer, zang
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Lees verder

26 maart eetcafé van ontmoeting ( voor informatie en opgave)

Voor ouderen wordt in ‘Grand Café de Baron’ in gebouw Walraven een
eenvoudige maaltijd verzorgd. Thema van maart : ‘Waarde van Imperfectie’
31 maart 10.30 uur Viering Peter Samwel

Na de viering is er voor de nieuwe leden/begunstigers koffie of thee

Er zijn weer nieuwe boeken en dvd’s in onze bibliotheek-videotheek
2 dvd’s zijn nog niet teruggebracht: De 100 jarige man die uit het raam klom en
verdween en Hanna Arendt.
Een vriendelijk verzoek om deze terug te brengen. Maya verzorgt de bibliotheek keurig,
een verzoek is dan ook om ,wanneer men in de boekenkast aan het snuffelen is ,de
boeken weer op de goede plaats terug te zetten. Alvast bedankt.

Van de leden: Joke Lam is momenteel in het revalidatiehuis Valkenburcht
Valkenburglaan 35 6861 AJ Oosterbeek
Nieuwe begunstiger: Janny de Vries, Feitse Boerwinkelhof 4, 3972 SX Driebergen.
Dineke Bosman heeft een nieuw mailadres: dienbosman41@kpnmail.nl

Voor verdere informatie : de ontmoeting bennekom.nl
Voor nieuws uit het landelijk bureau:
Ook een interessante site:

Vrijzinnigen.nl

Zinweb:mijn religie is liefde

