


RUNNING DINER 
Deelnemers:  

Brieven met instructie liggen klaar in de voorhal 



Cursus Vrijheid in Christus 
Wil je je geloof in Christus meer handen en voeten geven in je 
dagelijks leven? Deze cursus kan je daarbij helpen! De cursus is 
bedoeld om elke christen te helpen een vruchtdragend discipel 

te worden. Onderwerpen zijn o.a.: keuzes maken, emoties, 
vergeven, omgaan met anderen, geestelijke groei en getuigen. 

Het gaat eigenlijk over heel je leven! 
 

Waar: Kerkelijk Centrum 
Wanneer: dinsdagavond 28 januari (13 avonden) 
Tijd: 20:00 uur tot 22:00 uur 
Aanmelden: ermelo@ficm.nl 
 

Er ligt een flyer achter in de kerk 

mailto:ermelo@ficm.nl


• schrijfster Rosita Steenbeek deelde het 
leven van vluchtelingen en hulpverleners 
in Lampedusa, Libanon etc. 

• zoekt antwoord op: “wie is mijn naaste?” 
• trekt een parallel met haar boek “Rose” 

over haar Joods-Duitse grootmoeder 
 

 
 
 
 donderdag 23 januari - Immanuelkerk - 20:00 uur 

  WIE IS MIJN NAASTE?                      ROSITA STEENBEEK 



• Wopke van der Lei, literatuurdocent, geeft 
letterkundige uitleg bij grafdichten 

• samen teksten lezen en bespreken 
• close reading methode leren en gebruiken, 

ontstaan vanuit de Bijbelexegese 
• teksten met veel inhoud, bijv. van Vondel  
 
 
 

maandag 13 januari - Immanuelkerk - 20:00 uur 

FUNERAIRE POËZIE 



• Trees van Montfoort schreef over de 
ecologische crisis 

• een herbezinning voor een ieder die 
duurzaamheid en geloof wil verbinden 

• inleiding en gespreksleiding door ds. 
Peter Verbaan 

• wat heeft dit boek ons te zeggen? 
 

. 
 

 
 
 

woensdagochtend 15 jan en 12 feb - Oude kerk - 10:00 uur 

GROENE THEOLOGIE 



Oproep beamer- en geluidsteam 
We zijn we op zoek naar gemeenteleden (jong en oud) 
die het leuk vinden om eens in de 4 á 5 weken de 
beamer en kerkTV te bedienen of mee willen draaien in 
het geluidsteam. Ook is het mogelijk om alleen de 
beamerpresentatie voor te bereiden, als u/jij de 
bediening van de apparatuur niet ziet zitten. 
Interesse of een keer meekijken? Meer informatie via 
Matthijs Westland 
of Foppe Zwanenburg 



Kerstpost ontvangen?? 
Graag de postzegels van de kaarten / enveloppen knippen en 

in de houten bak in de hal deponeren.  
 

De opbrengst is voor Woord & Daad. 
 

Hartelijk dank! 
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