
     

         Wie volgt…….   

                        Vier ontmoetingsavonden 

                    Voor ieder die graag met anderen wil zoeken naar inspiratie 

      Vier avonden zitten aan de bron en zoeken naar de weg 

Met elkaar spreken, spelen en ontmoeten ….. 

In ieder geval van harte welkom! 

 

 

Reizen De verhalen uit de Bijbel, het zijn reisverhalen. Reizen is een weg gaan waar je in gelooft, 

maar is ook stilvallen en zoeken bij de bron naar nieuwe inspiratie. Reizen is alleen gaan, maar ook 

samen. Tijdens deze avonden spiegelen we ons aan enkele van deze reisverhalen. De verhalen van 

gaan naar de plek van hoop en vrede in Godsnaam. We volgen enkele reizigers en tochtgenoten en 

gaan met hen in gesprek. 

De reis De reis betreft vier avonden waar we aan de hand van een bijbel-verhaal ons inleven en in 

gesprek gaan met de reizigers die we in dat verhaal ontmoeten. We lopen op hun pad, we stellen de 

zelfde vragen, we aarzelen, zijn overmoedig of enthousiast. Of van alles een beetje. De reis die we 

lezen, wordt ieders eigen reis, onze reis. 

Reizigers Als je je aangesproken voelt, meld je aan. De avonden worden georganiseerd door de 

Geerteskerk Kloetinge, en is natuurlijk bestemd voor haar leden en natuurlijk voor ieder die zich 

aangesproken voelt. 

Reisdoel We willen dat ieder voor zich, inspiratie mag vinden voor de eigen levensreis. Maar we 

reizen samen: dat we ook onze inspiratie delen en kijken wat het mag betekenen voor de reis die je 

maakt in je hart, in de verbanden waarin je leeft en werkt, in de geloofsgemeenschap waarmee je 

verbonden bent. 

Reisdata en plaats  Vier woensdagavonden in 2020: 29 januari  /  26 februari  /  25 maart  /  22 april.                                                         

Van 19.30 – 21.30 in het Geerteshuis, Jachthuisstraat 13 in Kloetinge 

Reisbegeleider De bijeenkomsten worden begeleid door Rens Stobbelaar, geestelijk verzorger en 

ervaren in het begeleiden van retraites en bezinningsbijeenkomsten. 

Aanmelden en contact Als je wilt meedoen, willen we je vragen je van tevoren aan te melden.           

Je meldt je in principe aan voor alle vier de avonden, d.w.z. voor de hele reis.                                                                  

Vooraf krijg je een bevestiging van je aanmelding en of de reis door gaat. 

Aanmelden voor 7 januari 2020   

bij Rennie Naafs 0113-316980 of Coby Frens 0113-348978 of 06-17882240 cobyfrens@gmail.com                                                                    

   

    


