Verdiepingskalender voorjaar 2022

Neem de tijd!

vieren — verbinden — verdiepen — vernieuwen

I

						
n deze folder vind je een grote diversiteit van mogelijkheden tot verdieping
en ontmoeting, gericht op jong en
ouder. Het gehele aanbod is open voor
mensen in Prinsenbeek en daarbuiten. We
hopen zelfs dat u mensen uit uw omgeving
uitnodigt, om met hen te zoeken naar een
goed leven en naar zingeving. Gemeenschap
ontstaat in ontmoetingen, in het leven delen
zoals het op je afkomt. Van harte welkom!

Nota bene
Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in
Het Kruispunt.
Tevoren aanmelden is bij alle activiteiten
noodzakelijk en kan via verdieping@hetkruispunt.org. Voor inhoudelijke vragen
kunt u terecht bij Annet Sneep,
tel. 076 5310135.
De werkgroep Verdieping en Ontmoeting
bestaat uit Gerard van Wingerden, Annet
Sneep en Niels den Toom.
Alle activiteiten worden georganiseerd met
inachtneming van de geldende richtlijnen
vanwege corona. Activiteiten of randvoorwaarden kunnen tussentijds wijzigen. De
meest actuele informatie vindt u steeds op
www.hetkruispunt.org.

Inloopmorgen in Het Kruispunt
iedere donderdagmorgen van 9.30–11.30
gemeenteleden en gasten

I

edere donderdagmorgen is iedereen welkom voor
een kop koffie en tijd om elkaar te ontmoeten. Het
maakt niet uit of 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: Esther Monster, Nanda Draaijer,
Agnes de Ruiter, Marian Minnee en Vera Roovers

Oecumenische Taizéviering
donderdag 20 januari om 19.00 uur
gemeenteleden, r-k parochie, gasten

I

n de Taizé-viering in Het Kruispunt bidden en zingen
we met iedereen die dat wil. Deze viering wordt
gehouden in de Week van gebed voor de eenheid van de
kerken. Het thema is ‘Licht in het duister’, voorbereid
door christenen uit het Midden-Oosten.

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

H

et SeniorenContact heeft als doel: ontmoeting in
een informele sfeer. Het programma is gevarieerd.
Soms is er een gastspreker, ook gaan we een paar keer
per jaar samen op stap.
Data: 26 januari, 23 februari, 30 maart, 27 april,
25 mei, en 29 juni
Coördinator is Wim Veenendaal
tel: (076)5204892 of 06 51315926
e-mail: seniorencontact@het kruispunt.org

Filmavond ‘Nomadland’
woensdag 26 januari, 20.00 uur
gemeenteleden en gasten

N

omadland is een Amerikaanse dramafilm, waarin
Fern, een vrouw van in de zestig, alles kwijtraakt
door de kredietcrisis. Ze besluit te gaan reizen in een
busje door Amerika. Als een moderne nomade reist ze
door een veranderend land en heeft ze allerlei ontmoetingen. Een film met goede dialogen, mooie beelden,
een sterke hoofdrolspeelster. De film kreeg drie Oscars,
waaronder een voor beste film.

neem
opnieuw

Leeskring: Leven met de tijd — als je
iedere dag ouder wordt
woensdag 23 februari, 9 maart en
23 maart, 20.00 uur
gemeenteleden en gasten

de tijd!

O

ngemerkt kom je in de tweede levenshelft. De een
heeft het gevoel dat het leven daarna vooral achteruitgaat. Een ander gelooft niet in ouder worden.
Hoe je kijkt naar de tweede levenshelft maakt veel uit
voor hoe je het zult beleven. In deze kring willen we
delen en denken over die tweede levenshelft. Hoe kijken we ernaar? Hoe gaan we ermee om? We laten ons
inspireren door een mooi boek van Frits de Lange,
Eindelijk volwassen — de wijsheid van de tweede levenshelft. Aanschaf van het boek is niet nodig, maar kan
wel verdieping geven aan de cursus.
(Als je het boek wilt hebben dan graag zelf bestellen)
De kring wordt geleid door Niels den Toom, onderzoeker
en geestelijk verzorger.

Museumbezoek
zondag 3 april (nadere info volgt later)
gemeenteleden en gasten

Gastspreker Alain Verhey
woensdag 20 april
gemeenteleden en gasten

V

ia Twitter en ik-boeken weet Alain Verheij prikkelend en verfrissend te laten zien wat geloven vandaag kan betekenen. Hij richt zich vooral op de 30/40ers, maar iedereen is welkom. Een nadere aankondiging van deze avond zal nog volgen.
Meer info op www.alainverheij.nl

Bezoek St. Paulusabdij / Chemin Neuf
donderdag 12 mei
gemeenteleden en gasten

C

hemin Neuf is een katholieke gemeenschap met
een oecumenische roeping. Haar spiritualiteit is
geworteld in de Ignatiaanse traditie en de ervaring van
de charismatische vernieuwing. Tijdens ons bezoek zullen we hier nog veel meer over horen. Daarnaast is er
ook een bezoek aan de abdij.

Gastpredikant ds. Wielie Elhorst, Bussum
zondag 26 juni
gemeenteleden en gasten

O

p 30 juni 2020 was hij te gast in het
EO-programma De Kast, de Kerk en het Koninkrijk,
waarin hij vertelde hoe hij als predikant strijdt voor een
plek in de kerk voor mensen die afwijken van de
heteronorm.
Hij nam onze uitnodiging graag aan om over zijn missie te vertellen tijdens de kerkdienst.
Van harte aanbevolen!
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