15 maart
Verhalen Bingo
29 maart
Stille-week-viering met maaltijd
12 april
Creatief Silhouet portret
26 april
Lang leve het Koningshuis…….
17 mei
‘De bijbel uitgelegd’, met ds. Jan Minnema

(Fotografie: Ank van Amerongen)

31 mei
De grote Power-PointQuiz?!?!?!?!
14 juni
Afsluiting van het seizoen met een uitstapje!

Voor vervoer kunt u bellen op de
‘SIONSBRONDONDERDAG’
tussen 9.00 – 10.00 uur
met Piet Cinjee 030-69 545 60
Voor meer info
Henk van Amerongen
030-69 533 48

Momenteel heeft u het kakelverse programma van
de SionsBron, soos van onze wijkgemeente De
Bron, in handen en zoals u ziet gaan we van start
op donderdagmiddag 21 september 2017.
Zoals u van ons inmiddels gewend bent duurt de
soos van 14.30 – 16.30 uur.
De startmiddag gaan we bijpraten over de
afgelopen zomer en wat we zoal hebben
meegemaakt. Even ‘bijkletsen’ met elkaar! We
blikken terug op het afgelopen seizoen maar
kijken vooral vooruit naar het komende
gloednieuwe seizoen. En met enige trots kunnen
wij u meedelen dat wij er in geslaagd zijn om 19
leuke programma’s voor u te mogen verzorgen.

informatieve bijeenkomsten en ontspanning. Ook
spel en competitie zullen de revue passeren.
Kortom: samen gaan we dit nieuwe seizoen aan de
slag om het dagelijkse ritme te doorbreken.
Uiteraard is onze ontmoetingsplek de wijkzaal bij
de Sionskerk. Ons vertrouwde plekje. Zoals u als
vaste deelnemer merkt zijn er geen wijzigingen in
het aantal middagen. Een korte steekproef leerde
ons al snel dat u aan de tweewekelijkse
bijeenkomsten grote waarde hecht. Daarom
komen we dit seizoen op 19 bijeenkomsten uit.
Wij hopen als leiding, samen met u, een gezellig
seizoen te ‘draaien’!

Net
als de vorige seizoenen zijn de
uitgangspunten ‘gezelligheid en ontmoeting’, dat is
waar we ons voor inzetten als leiding. Naast de
meditatieve momenten is er volop ruimte voor

19 oktober
Met Janny de herfst in!
Met een mooie natuurfilm en bloemschikken.
02 november
Ds. Jan Minnema – ‘De bijbel, uit de kunst!’
16 november
Een creatieve middag met ‘Thema schilderen’.
30 november
Een heus ‘Pietenspel’!

Uiteraard komt u een paar vertrouwde
programmaonderdelen tegen. Elementen die wij
persé niet willen missen, gewoon omdat wij
dankbaar zijn voor het christelijke karakter van
onze soos. Dat element komen we niet alleen met
de stille-week-viering en kerst tegen. Nee,
tweewekelijks staan we via de opening met een
Bijbelgedeelte, gebed en een lied een moment stil
bij de Liefde van God voor zijn kinderen!
De programmaonderdelen treft u in deze flyer
aan. ‘Voor elk wat wils’ zullen we maar zeggen.
Maar hoe dan ook: voor allen samen. We vormen
een groep en zoals het dan hoort doen we dingen
samen. Met elkaar! Door dik en dun!

05 oktober
Verhalen uit ‘de oude doos’

14 december
Kerstviering

2018
04 Januari 2018
Nieuwjaarsbijeenkomst:
Pictionary!

Graag tot later en voor nu een hartelijke groet,
namens de leiding,
Henk van Amerongen

2017
21 september
Startprogramma. Presentatie van het nieuwe
seizoen en……een ‘puzzel Bingo’.

Oliebollen

18 januari
Spectaculaire Sjoel competitie
01 februari
‘De bijbel, daar zit muziek in’.
Beeldpresentatie met muziek en zang
15 februari
Gedichten en Valentijn bloemen
01 maart
Muziek spel

en

