
 

Knipoog van God 
Donderdagen in juli en augustus 
14:30 uur  Christus Triumfatorkerk 
 Bezuidenhout 
 

Donderdag 14 juli 2016 
Muziek verbindt 

Donderdag 21 juli 2016 
Duurzaamheid en inspiratie 

Donderdag 28 juli 2016 
Boeken 

Donderdag 4 augustus 2016 
Memories 

Donderdag 11 augustus 2016 
Film  

Donderdag 18 augustus 2016 
Natuur en onze eigen stad 

EXTRA: Stadswandeling  
Dinsdag 2 augustus. 14.00 uur  
Vertrekpunt Centraal Station vanaf de lange 
bank voor hoofdingang  

Weggeef-
boeken 
Kastje om 
boeken te 
brengen en 
te halen 
 
Fairtrade 
drankje 
Afsluiting 
met fairtrade 
drankje 
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  Christus Triumfatorkerk 



Donderdag 28 juli 2016 

Boeken  
“Poging iets van het leven te maken”, het geheime dagboek van Hen-
drik Groen. Henny van Dalen leidt het boek kort in. Maud Vonk, Miep 
Taal, Nel Driesprong, Riet Ammeraal en Wil van der Vlist lezen passa-
ges voor uit dit boek. Samen bespreken we wat dit boek bijzonder 
maakt. Na de pauze kan ieder zijn of haar favoriete boek laten zien. 
Waar gaat het over en waarom spreekt het aan? Èn …. gedurende het 
zomerprogramma is er een weggeefboekenkastje om elkaar de gele-
genheid te geven een fijn boek te lezen.  

Donderdag 18 augustus 

Natuur en onze eigen stad .  
Henriëtte Laméris van de Duinzichtkerk toont een film over ooie-
vaars. Na de pauze is er een stekjesruilbeurs van tuin- en kamer-
planten. Jacques Vork geeft tips. 

Weggeefboeken 
Gedurende het zomerprogramma is er een boekenkastje met weggeef-
boeken. Gratis brengen en gratis halen. Maak er gebruik van! 

Fairtrade drankje 
Elke donderdag wordt afgerond met een fairtrade drankje 

EXTRA Stadswandeling  
Let op: andere dag, uur en plaats! 
Dinsdag 2 augustus om 14.00 uur vertrekken we vanaf de lange 
bank voor de hoofdingang van het Centraal Station onder leiding 
van Geesje van der Veen. Neem een tramkaart mee. De wande-
ling duurt anderhalf à twee uur. Eerder onderbreken is altijd mo-
gelijk.  

Donderdag 14 juli 2016 

Muziek verbindt 
Tijdens de eerste zomeractiviteit willen we samen muziek maken onder 
leiding van Ruud Stiemer en Annika Kruithof. Je kunt hiervoor je eigen 
instrument meenemen, maar dat hoeft niet. We willen met deze groep 
mensen op zondag 17 juli tijdens de kerkdienst een miniconcert geven. 
Het tweede deel van de zomeractiviteit bestaat uit een aantal korte 
optredens van Annika Kruithof, Jacqueline Eshuis, Anton de Vries, Ha-
bib Bashir, Irene de Groot, Elly Mos, Corry Born, Janny Slootweg, Aukje 
van Sintmaartensdijk en Joke Dekker.  

Donderdag 4 augustus 

Memories 
Aan het begin van de middag pimpen we fotolijstjes. Je mag ook 
zelf een lijstje meenemen. Neem je favoriete (vakantie)foto mee. 
Als iedere lijst van een foto is voorzien, wisselen we onze mooie 
herinneringen uit.  

Donderdag 21 juli 2016 

Duurzaamheid en inspiratie 
Een interactieve middag. We starten met een gesprek over duurzaam-
heid. Waarom? Hoe? Antwoorden daarop zullen niet voor iedereen het-
zelfde zijn. We hopen elkaar te inspireren. Na de pauze letterlijke inter-
actie: ruilen van sjaals, sieraden en accessoires, als riemen en tassen. 
Waar je zelf op bent uitgekeken, kan een ander aanspreken. Laat je 
verrassen en bekijk jezelf met een knipoog.  

Donderdag 11 augustus 

Film  
Een verrassingsfilm, waarin we een knipoog hopen te ontdekken.  


