●

Baptistengemeente
Noorderpark

Deelnemende kerken/organisaties:
www.openhuisassen.nl
www.adventskerk.nl
www.jozefkerk-assen.nl
www.franciscus-parochie.nl
www.baptisten-assen.nl
www.pkn-assen.nl
www.kerkeninassen.nl
www.kerkennacht.nl

Mooi Verhaal

●

Is dit ook kerk?

● Open Huis
● Gouverneurstuin

●
● RK Parochiekerk

Jozefkerk

Assen
Vrijdag 21 juni

2019

Openingsbijeenkomst
● Vredenoord/
Adventskerk

in de Gouverneurstuin van 18.30 - 19.00 uur

Gouverneurstuin, Assen

Protestantse gemeente Jozefkerk

18.30 uur Openingsmanifestatie in de Gouverneurstuin.

Collardslaan 2a

Het wordt een bij voorbaat historische en verrassende
bijeenkomst; en niet alleen doordat wethouder Harmke Vlieg de
Kerkennacht officieel opent en DJ Jack Fuga voor muziek zorgt.

Vanaf 19.00 uur:
Wees welkom in de meest monumentale kerk van Assen.
Het Van Dam orgel wordt op deze avond bespeeld door
Annemargriet Hopman. Ontvangst met koffie en thee.

GOUVERNEURSTUIN

JOZEFKERK

Open Huis, Inloophuis van de kerken

Rooms katholieke parochie H. Franciscus
van Assisi Dr. Nassaulaan 3c

Brink 26
Muziek op balkon

OPEN HUIS

van:
19.00 - 19.30
20.00 - 20.30
21.00 - 21.30
22.00 - 22.30

Broescursus Drèents: "As het er toe döt”
(Huus van de Taol)
van:
19.30 - 20.00
20.30 - 21.00
21.30 - 22.00

RK KERK

Vanaf 19.00 uur: Orgelspel van Wim van der Meulen en
activiteiten in het teken van de Caritas met diverse informatiestands. Jos de Vink met een demonstratie van bijzondere
apparaten: kleine machines die met minimale energie een
maximale beweging veroorzaken als een symbool van de Caritas.
Om 20.30 uur en 21.30 uur optreden van het Noord Nederlands
Gitaarensemble o.l.v. Erik Westerhof

Protestantse gemeente Vredenoord,
Adventskerk Lindelaan 49

Baptistengemeente Noorderpark
locatie Componist Paganinilaan 15

De kerk is open van 21.00 uur tot 23.00 uur waar met
begeleiding liederen van o.a. Taizé worden gezongen .
Er zal koffie, thee en fris geschonken worden.

Vanaf 19.00 uur: OPEN HUIS - Vrijblijvend binnenkijken.
Kom eens kijken hoe de Componist ook kerk is; ontvangst voor
buurtbewoners en belangstellenden met doorlopend
programma met spelletjes, informatie en muziek.
Gezellig koffie drinken met een lekkere traktatie.

ADVENTSKERK

BAPTISTENGEMEENTE

KERKENNACHT
Geloof kun je op heel
veel manieren uitdragen !

‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
Zoals Ik jullie heb liefgehad’
Joh. 15:12

Kerkelijk informatiepunt Mooi Verhaal VVV
Marktstraat 8 -10
Vanaf 19.00 uur:
Open podium - gelegenheid om je lievelingsgedicht
voor te dragen . (tot 21.00 uur)

MOOI VERHAAL

