
Op de koffie bij . . .

Huizen, september 2022

Beste wijkbewoner,

In Huizen wonen en de Oude Kerk niet kennen, dan kom je van ver…..
Beeldbepalend staat hij daar in het centrum van het oude dorp, al eeuwen.
Maar het zou heel best kunnen zijn, dat u alleen de buitenkant kent.

Achter iedere voordeur zit een verhaal. Achter de deur van iedere kerk, maar ook van 
ieder huis. Ieder mens heeft ook zijn eigen verhaal.

Zo kan dat gaan. Iemand tegenkomen van wie je denkt ‘daar wil ik meer van weten’.
Of een oude bekende ontmoeten en je afvragen ’hoe zou het met hem of haar gaan na 
zoveel jaren? Toch een keer een bakje koffie drinken dan.

Nou, en daar nodigen wij u/jou graag voor uit. Kom eens een bakje koffie drinken om 
wat kennis te maken. Om te zien wat er achter de voordeur zit. Of om te ontdekken, dat 
bij de ander de jaren ook niet stil hebben gestaan.

Daar zetten wij graag de deuren voor open. En zo willen wij u/jou graag in die  
(on)bekende Oude Kerk ontvangen. Met koffie, thee of wat fris. Met een luisterend oor. 
Maar ook nieuwsgierig naar wat u/jij van ons zou willen weten. Op een ontspannen 
manier samen ervaren, dat niet alleen de muren van de kerk een binnenkant hebben,  
maar ook het verhaal van uw/jouw en ons leven.
       
Wij heten u/jou hartelijk welkom op D.V. donderdag 15 september 2022
van 10.00 – 11.30 uur!!!
Let wel: u hoeft niet 1,5 uur te blijven zitten, want de tijd bepaalt uzelf. 

Heeft u/jij geen vervoer? 
Bel ons dan, zodat wij u/jou kunnen ophalen.
Wij kijken er naar uit u/jou te ontmoeten.

Hartelijke groet,

Namens de Evangelisatiecommissie Oude Kerk
A.P.E. Boor
Evangelisatieouderling
Tel. 035 - 5237486

Wijkgemeente Oude Kerk
Hervormde Gemeente te Huizen

De volgende koffieochtend is gepland op D.V. 20 oktober 2022


