elke donderdagochtend
u
– 12.00
van10.00
10.00 utot
12.00 uur

buurtontmoeting
Landsheerlaan 5, Zwolle

Themaochtenden
17 januari 2019
Joods Zwolle in 2e WO
Herinneringen via 'Stolpersteine'
14 februari 2019
Vrienden maken

Hartelijk welkom!

Beste wijk- en buurtbewoner
Aan het begin van 2019 willen we iedereen
een gezond en gelukkig nieuwjaar toewensen.
Ook dit jaar bent u elke donderdagochtend welkom
in de huiskamer van de Koningskerk voor een
buurtontmoeting.
Wat kunt u verwachten?
Koffie of thee, aandacht, belangstelling,
een praatje, een gesprek, creativiteit,
een spelletje en gezelligheid
We helpen elkaar waar mogelijk en nodig.
En we proberen elke maand weer een
aantrekkelijk thema aan de orde te stellen.

Themaochtenden
17 januari 2019
Joods Zwolle in 2e WO
Hoe verging het de Joodse gemeenschap in Zwolle tijdens de Tweede
Wereldoorlog?
Piet den Otter van de Stichting Zwolse Stolpersteine komt ons hierover
vertellen en schenkt ook aandacht
aan het herinneringsproject van deze
stichting.

Kom gerust een keer binnen, wij zien uit naar uw
komst.

En verder in de Koningskerk....
20 t/m 27 januari 2019:
Week van Gebed: (thema Rechtdoen)
Met elke avond om 19.00 een viering in één
van de kerken in Zwolle-Zuid.
Op donderdagavond 24-01 bent u welkom
voor een viering in de Koningskerk.
Evenals op zondagmiddag 27-01 vanaf
15.30 uur voor een High Tea met aansluitend 'High Pray en High Praise' (een dienst
van Gebed en Lofprijzing). Het staat u vrij
deze wel of niet bij te wonen.
Meer informatie, ook over de andere
avonden: www. koningskerk.nl

Zaterdag 2 februari 2019:
Jaarlijkse kleedjesmarkt.

Reageren op, of ideeën aanleveren voor deze ochtenden?
Stuur een e-mail naar: kerkindebuurt@koningskerk.nl

Verder zijn er enkele panelen te
bezichtigen over persoonlijke
situaties van slachtoffers van de
Jodenvervolging.

14 februari 2019
Vrienden maken
De meeste mensen hebben
behoefte aan vrienden.
De vraag is of je ook één of meerdere
vrienden nódig hebt.....
Wat is eigenlijk het verschil tussen
kennissen en vrienden?
Durf je het ook? Of heb je al te vaak je
neus gestoten? Of vrienden verloren?
Het wordt een interactieve ochtend
olv Idske de Jong- de Haan. Zij heeft
als preventiemedewerker cursussen
gegeven over contact maken .

Volgende themaochtenden
14 maart 2019
18 april 2019
16 mei 2019

