Activiteiten Agenda voor de komende weken:

8 februari 2019
Zaterdag 9 februari
Wandelgroep De Goede Reede
Op 9 februari staat wandelroute Zeg ken jij de Mossel 14 km op het programma. Deze wandelroute
gaat door een wat onbekender gebied bij Ede, vlak langs rustgebieden voor het wild. U wandelt door
bos, over de heide en langs mooie plassen. Ook passeert u enkele uitkijkpunten. Een deel van de
wandeling gaat door gebied van Defensie. Hier is het heerlijk rustig en de kans wild te spotten is groot.
We vertrekken om 9.30 uur bij de Goede Reede. Aanmelden voor de wandeling kan tot vrijdag 8
februari via het mailadres janvoeveren@gmail.com (voorkeur). Is dit niet mogelijk, dan bij Jan van
Oeveren 06 38024785
Zondag 10 februari
4U-Viering in De Goede
Zondag 10 februari om 10:00 uur is er een 4U-Viering in De Goede Reede.
Als voorbereidingscommissie zijn we al druk met de voorbereidingen.
Centraal staat de veelkleurigheid in relaties, maar dat de basis in elke relatie gelijk is, namelijk
onvoorwaardelijke liefde en trouw! Het belooft een interactieve dienst te worden.
Muzikale begeleiding is er van De Band en iedereen maakt weer een kans voor een plekje op ‘The
Wall of Fame’. Nieuwsgierig geworden? Kom dan vooral naar deze 4U-Viering.
We zien je graag!
Donderdag 14 februari
Het boek Job
Prof. E. Talstra, emeritus-hoogleraar Oude Testament en alfa-informatica zal ons vanuit zijn
vakgebied de achtergronden en verbanden van het boek Job laten zien. Maar het zal zeker geen
theoretisch verhandeling worden. Wie wel eens de artikelen van Prof. Talstra in het Christelijk
Weekblad over teksten uit het Oude Testament leest, weet hoe hij steeds weer de actualiteit van het
Oude Testament voor ons geloof in deze tijd laat doorklinken. Dat zal op deze avond niet anders zijn.
Plaats: Petrakerk (zaaltje /ingang Dennenlaan)
Do 14 februari 2019: 20.00 – 22.00 uur, vanaf 19.45 koffie/thee,
Aanmelding: Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl
Seniorengesprek “Kijken in de Ziel”.
Donderdag 14 februari van 10:00-11:30u in de Goede Reede.
Op deze Valentijn-morgen gaan we met elkaar luisteren, spreken en ons verwonderen over de liefde.
Daarvoor nodig ik u uit om zelf een tekst, een lied, gedicht of een mooi plaatje of voorwerp mee te
nemen dat voor u/jou gaat over de liefde. Wat heeft het jou/u te zeggen? Wellicht komen we allerlei
vormen van liefde tegen, of het gemis, of het verdriet, of het verlangen ernaar……
En komen we ook sporen van God tegen? Wees welkom vanaf 9.45u in de Goede Reede, waar ik u
graag ontvang.
Hartelijke groet, Trudy van Dijk, pastoraal werker Petrakerk.
Zaterdag 23 februari
Inleveren oud papier bij de Petrakerk
Deze zaterdag staat de papiercontainer weer bij de Petrakerk. Onze vrijwilligers staan van 9.00 12.00 uur klaar om het oud papier en karton in ontvangst te nemen! Met deze extra inkomsten
ondersteunen we projecten en goede doelen.
Papier is meer waard dan u denkt! Kunnen wij op u rekenen?
Vanaf dinsdag 5 maart
Regio-ontmoetingsbijeenkomsten in De Goede Reede
‘Een goed gesprek’ is het thema van de regio-ontmoetingsbijeenkomsten voor de secties 1 en 3 van
de Petrakerk, die gehouden zullen worden in en met De Goede Reede op 6 en 7 februari en op 5 en 7
maart. U heeft de uitnodiging daarvoor al in uw brievenbus gekregen.
De aanmeldingsstrookjes van sectie 1 en 3 van de Petrakerk worden niet opgehaald, zoals
abusievelijk op de uitnodiging vermeld staat.
Deze kunt u deponeren in een doosje in de hal van de Petrakerk
of u aanmelden via de mail: hanneke@vanschuppenmail.nl
(einde agenda)

