Zondag 18 november:
Viering van het Heilig Avondmaal

PKN Jutrijp—Hommerts
NOVEMBER 2018

Thema: ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft…’
Joh. 12: 24.
Aanvang kerkdienst is 09.30 uur in de Johannes de Doper
kerk. De koffie staat vanaf 09.00 uur klaar.

Dinsdag 20 november: Nijkleaster
Viering en meditatieve wandeling

Voor een stilte-wandeling verzamelen wij ons om 09.30 uur
op het parkeerterrein bij de kerk en rijden dan gezamenlijk
naar Jorwert.
Na een korte viering wandelen wij ± 5 km. De kerk blijft
open voor wie dit te ver is.
Wij sluiten deze ochtend af met een gezamenlijke lunch. Wilt
u zelf uw brood meenemen?
Kosten: € 10,00 p.p. Opgave bij Els van Os
tel. 442274 / email krimwei@kpnmail.nl

Nijkleaster
een plaats waar
mensen elkaar ontmoeten in liturgie
en gesprek, stilte en
wandeling

Zondag 4 november

Pitstop ‘Over loslaten en vasthouden…’

Donderdag 8 november

‘Een mooi einde’
Gesprek o.l.v. Ds. Gerda Wiersma.

Zondag 11 november

Kerkdienst met St. Maarten

Woensdag 14 november

‘Geef hun de eeuwige rust, o Heer’
O.l.v. LC-journalist Rudolf Nammensma.

Zondag 18 november

Viering heilig Avondmaal

Dinsdag 20 november

Nijkleaster kuier in Jorwert

Zondag 4 november Pitstop

Over vasthouden en loslaten…
Door samen na te denken over vasthouden en loslaten
a.d.h.v. muziek, teksten en gedichten trappen wij onze
themamaand af.
De koffie staat vanaf 10.30 uur klaar in de Johannes de
Doper kerk.

Zondag 11 november: Sint Maarten

St. Maarten gaf de helft van zijn mantel weg. Wat
kunnen wij van hem leren over vasthouden en loslaten?
Aanvang dienst: 09.30 uur. De koffie staat vanaf
09.00 uur klaar in de Johannes de Doper kerk.

Woensdag 14 november
Donderdag 8 november: ‘Een mooi einde’
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U bent van harte welkom om mee te praten en te denken op donderdagavond 8 november om 20.00 uur in
Dorphuis Oan ‘t Far.

‘Geef hun de eeuwige rust, o Heer’

LC-journalist en muziekrecensent
Rudolf Nammensma neemt ons
mee op een tocht door de wereld
van de requiems.
Hij staat bekend als iemand, die
op een onderhoudende en betrokken manier over de wereld van de
klassieke muziek vertelt. A.d.h.v.
muziekfragmenten ontdekken wij
hoe de verschillende componisten
de dood beleefden en in muziek
vertaalden.
De avond begint om 20.00 uur in
de Johannes de Doper Kerk .

