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Uitnodiging 

Graag nodigen wi j u uit om deel te nemen aan één van de huiskamergesprekken (vroeger: 
groothuisbezoeken), die i n de periode van februari en maart gehouden worden in Strijp, 
Gestel en Meerhoven. Het jaarthema (vrij naar psalm 1: 3) dient als inspiratie voor ons 
gesprek: 

Als een boom aan stromend water 

Een boom kan zeer verschillende associaties oproepen. Niet iedereen houdt weliswaar van 
bos en bomen, maar ongetwijfeld hebben we onze gedachten bij het beeld van de boom. Het 
beeld van de boom komt op vele wijzen naar voren in ons dagelijkse leven, letterlijk en in 
allerlei uitingen. Het is wel goed daarbij te beseffen dat een 'beeld een beeld is' en het 
uiteraard gaat om de betekenissen die het beeld oproept, in ons eigen leven en in het leven 
van onze gemeente. 

U bent van harte welkom om deel te nemen 
Woensdag 17 febr mix avond (20.00-21.30) 
Maandag 22 februari ochtend (10.30-12.00) 
Dinsdag 23 februari middag (14.00 - 15.30) 
Woensdag 24 februari middag (14.00-15.30) 
Donderdag 25 febr. ochtend (10.30-12.00) 
woensdag 2 maart ochtend (10.30 - 12.00) 

één van de huiskamergesprekken op: 
Donderdag 3 maart middag (14.00 - 15.30) 
Dinsdag 8 maart avond (20.00 - 21.30) 
Woensdag 9 maart avond (20.00 - 21.30) 
Vrijdag 11 maart ochtend (10.30 - 12.00) 
Dinsdag 15 maart avond (20.00 - 21.30) 
Woensdag 16 maart avond (20.00 - 21.30) 

aan 

W i l t u meedoen? Graag, u bent van harte uitgenodigd! We hopen dat u komt! 

Opgave graag via de mail bij ds Tineke Boekenstijn, t.c.m.boekenstiin@planet.nl 
Eventueel kunt u ook het strookje ingevuld retourneren via de antwoordenvelop van de Aktie 
Kerkbalans o f deponeren in de bus in de hal van de kerk. 
Opgave is mogelijk tot 30 januari 2016. 

Ondergetekende, 
Naam heer/mevrouw 
Adres 
Telefoon 
E-mail 

w i l graag aanwezig zijn op het groothuisbezoek op 

Datum Ie voorkeur 
2e voorkeur 

en kan gastheer/vrouw zijn ja / nee 


