
Iedere donderdagmorgen

Koffieochtend in Het Kruispunt
Iedere donderdag van 9.30–11.30 uur

Elke donderdagmorgen is Het Kruispunt open voor een kop koffie 
en tijd om elkaar te ontmoeten. Iedereen is welkom. Het maakt 

niet uit of je jong of oud bent en of je wel of geen lid bent van Het 
Kruispunt. De koffieochtend betekent een kopje koffie of thee, wat 
lekkers, een praatje, gezelligheid, je verhaal kwijt kunnen. Samen het 
leven delen. Je komt en gaat wanneer je wilt. Loop vooral een keer 
binnen! Ouders met kinderen zijn ook welkom. Voor jonge kinderen 
is er speelgoed.
Gastvrouwen zijn: Esther Monster, Nanda Draaijer, Agnes de Ruiter, 
Marian Minnée en Vera Roovers

Laatste woensdag van de maand

SeniorenContact 
 Iedere laatste woensdag van de maand van 10.00– 12.00 
uur

Het Seniorencontact in het Kruispunt betekent ontmoeting in een 
informele sfeer. Het programma is gevarieerd. Soms is er een 

gastspreker en ook gaat de groep een paar keer per jaar samen op 
stap. 
De bijeenkomsten worden steeds door een tweetal mensen voorbe-
reid en uitgevoerd. 
Meer informatie bij Hans Dijkstra en Anneke Kempen

Woensdag18 januari
 Oecumenische Taizéviering
 Woensdag 18 januari om 19.00 uur

Deze Taizéviering staat in het teken van de Week van het Gebed 
en heeft als thema ‘Doe goed, zoek recht’.

Deze vieringen kenmerken zich door de ruimte voor verstilling en 
gebed. Er klinken liederen uit de oecumenische gemeenschap Taizé, 
eenvoudige teksten en er is stilte. Beelden uit Taizé omlijsten de vie-
ring.

Deze vieringen worden samen met de RK parochie georganiseerd.
Aanmelden niet nodig.

Vanaf januari het vervolg

 Ontmoetingskring – Aan tafel! 
 Laat je verrassen door mooie gesprekken
 Eens per 4 weken vanaf oktober, 18.00–20.00 uur

 Voor gemeenteleden van alle leeftijden

Een ontmoetingskring is een groep van 6 à 10 mensen, die eens 
per maand bij iemand thuis bij elkaar komt. Zij eten samen en 

praten over dingen die hen bezighouden, variërend van een maat-
schappelijk thema tot een persoonlijke geloofskwestie of een interes-
sante vraag. 
De deelnemers zorgen bij toerbeurt (in tweetallen) voor de maaltijd 
of voor de inhoudelijke voorbereiding. Daarbij wordt rekening 
gehouden met voorkeuren en praktische mogelijkheden, want niet 
iedereen kan thuis een grote groep ontvangen. 
Een enthousiaste deelnemer van een van de ontmoetingskringen 
van het afgelopen seizoen: “De huiskring is een fijne en veilige set-
ting om te praten én gehoord te worden over onderwerpen en 
gevoelens die ik niet zo snel met familie en vrienden bespreek. Je 
leert mensen uit de kerk echt beter kennen, vaak van een verrassen-
de kant door de vragen die zijn voorbereid. Soms geeft de maaltijd 
zelf in alle ongedwongenheid al een begin voor een gesprek“.
Meer informatie bij 
Franceline Visser (06-12517970) of 
Josée Veenendaal (06-24728505).

Woensdag 8 en 15 februari

Thema-avonden “Uit het hoofd, in het hart. 
Dementie en geloven” 
Woensdag 8 en 15 februari van 20.00-21.30 uur 

(inloop 19.45 uur)
 Deze avonden worden geleid door Niels den Toom, 
 geestelijk verzorger bij Thebe.

Het krijgen van dementie is ingrijpend, zowel voor de persoon zelf 
als voor de naasten. Je verliest steeds meer van je oude zelf en je 

eigenheid. Het omgaan met het krijgen van dementie van jezelf of 
naasten kan allerlei vragen oproepen, ook geloofsvragen. Hoe ga je 
om met de ziekte? Hoe ga je om met de schaamte, het ongemak, 
verdriet? En: verlies je ook je geloof als je gaat dementeren? Of hoe 
geef je dat samen handen en voeten als familie?
In deze twee avonden gaan we met elkaar in gesprek over dementie 
en geloven. Er is daarbij ruimte om ook eigen ervaringen te delen. 
Niels den Toom geeft daarbij steeds input aan het gesprek door in te 
gaan op wat dementie nu eigenlijk is, hoe je nu goed omgaat met 
iemand met dementie en welke rol geloof kan spelen en hoe hij zelf 
als geestelijk verzorger werkt met mensen met dementie. 

Praktische informatie
Activiteiten zijn in Het Kruispunt, 
Harmonielaan 24, tenzij anders vermeld. 
Bij sommige activiteiten is aanmelden 
noodzakelijk. Dat kan via 
kruispuntdoordeweek@hetkruispunt.org
Met inhoudelijke vragen kunt u terecht bij 
Annet Sneep, tel. (076) 5310135.
De werkgroep Kruispunt door de Week 
bestaat uit Annet Sneep, Niels den Toom, 
Joshanne Willems en Gerard van 
Wingerden. 
Activiteiten of randvoorwaarden kunnen 
tussentijds wijzigen. De meest actuele 
informatie staat steeds op 
www.hetkruispunt.org. 

Het 
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D     
at is de nieuwe naam van het voormalige 
verdiepingsprogramma van de protestant-
se kerk in Prinsenbeek. Het vervolgpro-
gramma 2023 biedt een zeer gevarieerd 

aanbod van activiteiten voor jong en ouder, gericht op 
verdieping, ontmoeting  of gewoon samen iets doen.
Alle activiteiten zijn open voor mensen in Prinsenbeek 
en omgeving (tenzij anders vermeld). Veel mensen, ook 
van buiten de kerk, zijn op zoek naar zingeving. 
Verbinding met elkaar in het dorp kan ons leven rijker 
maken en ons op nieuwe sporen brengen. Daarom 
hopen we dat u mensen uit uw omgeving uitnodigt. 
Kerk ben je nooit alleen en gemeenschap ontstaat in 
ontmoetingen, in het leven delen zoals het op je 
afkomt. 
Van harte welkom!



Donderdag 23 maart

 Film Piccolo Corpo
Donderdagavond 16 maart om 20.00 uur 

(inloop vanaf 19.30 uur)

Deze film speelt zich af rond 1900, het debuut van Laura Samani
In een vissersgemeenschap op een Italiaans eiland verliest de 

jonge Agata haar eerste baby bij de geboorte. Omdat het meisje 
nooit geademd heeft, mag het niet worden gedoopt waardoor deze 
gedoemd is in het voorgeborchte te blijven. Maar Agata krijgt hoop. 
Ze hoort over een plek waar haar baby net lang genoeg tot leven 
gewekt wordt om zich te laten dopen en haar kind een naam te 
mogen geven. Met het lichaampje onderneemt ze een reis naar het 
toevluchtsoord. Onderweg ontmoet ze de eenzame jongen Lynx die 
haar wil helpen.
Een aangrijpend verhaal dat u niet mag missen
Aanmelden niet nodig.

Zondag 2 april
 Museumbezoek – Catharijneconvent
Zondag 2 april  
Vertrek om 12.00 uur vanaf Het Kruispunt

Tentoonstelling ‘Gospel- Muzikale reis van kracht en hoop’
Dompel je onder in de geschiedenis én actuele betekenis van een 

van de invloedrijkste muziekstromingen sinds haar ontstaan in het 
slavernijverleden. Een reis langs het onderbelichte verhaal van een 
muziekgenre en lifestyle.
Aanmelden graag voor 20 maart, meer informatie bij Agnes de Ruiter 
(0641289410)

Donderdag 13 april, 11 mei, 30 mei
 Leeskring rondom het boek “Geld en Goed” 
van Alain Verheij
Donderdag 13 april, 11 mei, 1 juni om 20.00 uur

Vanuit de werkgroep “Groen doen “ zal deze kring begeleid wor-
den.

Het boek “Geld en goed” van Alain Verheij zal centraal staan.
Graag zelf het boek aanschaffen.
Aanmelden voor 1 april
Meer informatie bij Annet Sneep tel 06 48949025

Donderdag 18 mei
 Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 
voor de vroege vogels
Donderdagmorgen 18 mei gaan we om 5.30 uur 

 verzamelen bij de kerk om vandaar te vertrekken. 

Aanmelden bij Herman of Ineke Naber tel: 06 29172423 of 
06 21876068 of via een email naar 

kruispuntdoordeweek@hetkruispunt.org

Woensdag 24 mei
 Workshop creatieve Bijbelstudie
Woensdag 24 mei om 19.30 uur

Geloven doe je met je hoofd, met je hart én met je handen. Op 
deze avond maken we kennis met de creatieve verwerking van 

een Bijbelverhaal. We beginnen met het lezen en bespreken het ver-
haal rond “Pinksteren” daarna gaan we creatief aan de slag.  Door cre-
atief bezig te zijn beleef je de tekst op een andere manier. Je handen 
worden als het ware een verlengstuk van je hart. Voor deze activiteit 
hoef je echt geen kunstenaar te zijn, iedereen kan meedoen! 
We vragen een kleine bijdrage van € 5,- voor de materiaalkosten.
Aanmelden graag uiterlijk 14 mei. Meer informatie bij Ingrid van Hoffe 
(06-49992765) of Joshanne Willems (06-10213882)

Donderdag 8 juni
 Meditatieve Wandeling
Donderdag 8 juni, aanvang: 19.00 uur

We gaan in tweetallen wandelen en krijgen een aantal vragen 
mee waarover we in gesprek gaan met elkaar. De vragen zijn 

n.a.v de dingen die we onderweg tegen komen. Bv bij een kruispunt 
kan de vraag zijn op welk kruispunt in je leven heb jij wel eens 
gestaan. 
Aanmelden graag voor 1 juni
Meer informatie bij Joshanne Willems (06-10213882)
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