Taakgroep pastoraat
Huiskamergesprekken 2018
In de maand maart willen we weer in heel Soest huiskamergesprekken organiseren voor de leden
van de Protestantse Gemeente Soest. Gesprekken over het jaarthema van de Protestantse Kerk:
‘Een open huis’. Gesprekken over ons geloof, onze eigen gemeente en onze houding ten opzichte
van de mensen in Soest. Iedereen mag daaraan meedoen. Het is éénmalige en geeft verder geen
verplichtingen. De ervaring leert dat dit verdiepend en verbindend werkt. Het gaat hierbij om
ontmoeting en bezinning.
Vanwege de organisatie willen we graag dat u zo mogelijk drie momenten uitkiest. Wij verdelen de
mensen daarna over de adressen en geven u daarvan bericht. We mikken op groepen van
ongeveer 6 tot 12 personen. De avonden zijn van 20.00 – 22.00 uur en de middagen van 14.30 –
16.30 uur.
U kunt kiezen uit de volgende avonden:
Zo 4 mrt.
Zo 11 mrt.
Zo 18 mrt

Ma. 5 mrt.
Ma 12 mrt.
Ma 19 mrt.

Di 6 mrt.
Di 13 mrt.
Di 20 mrt.

Wo 7 mrt.
Wo 14 mrt.
Wo 21 mrt.

Do. 15 mrt.

Ma 19 mrt.

Do 8 mrt.
Do 15 mrt.
Do 22 mrt.

Of uit de volgende middagen:
Di 6 mrt.

Wo 14 mrt.

Zo nodig kan er voor vervoer worden gezorgd.
Aan de bewoners van Oranjepark, Souveraine, Molenschot, Mariënburg en Honsbergen worden
afzonderlijke middagen aangeboden. Deze bewoners krijgen een andere uitnodiging.
We hopen u vòòr 24 februari de definitieve datum en adres door te kunnen geven.
Informatie en toelichting bij het Team van Pastores.
Namens deze: drs. Susanne van der Sluijs en ds. Peter van den Berg
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ik geef me op met

………………..

Personen

voor de avond van:

o

o

o

of de middag van:

o

o

o

Opgave vòòr 7 februari: In de doos in de kerkgebouwen, per mail ds.petervandenberg@pgsoest.nl
of via de website www.geloveninsoest.nl

