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Onze activiteiten:
Elke dinsdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur
Crea-middag
In ontmoeting winkel De Bron van het Leger des Heils aan de Pisuissestraat 9 (naast de schoenmaker)
is het dinsdagmiddag Crea-middag voor volwassenen/ouderen,
Elke week wordt er iets anders gedaan en gemaakt. Voor materiaal, koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd.
De Crea-middag start om 14:00 uur en duurt tot 16:00 uur.
Kosten: € 2,00. Per keer te betalen in De Bron. Wel graag even aanmelden.
Dat kan in de winkel of per mail aan martine.sloezarwij@legerdesheils.nl.
Elke woensdag tussen 10:00 en 16:00 uur
Ontmoetingswinkel De Bron
Tweedehandskleding wordt verkocht voor zeer vriendelijke prijzen.
Aan de gezellige grote tafel is altijd gelegenheid voor koffie, thee en een praatje.
U bent van harte welkom!
Elke woensdag van 12:15 tot circa 13:15 uur
Samen aan tafel
In ontmoeting winkel De Bron van het Leger des Heils wordt elke week samen gegeten.
Dat kan verse soep zijn met broodjes, maar ook pannenkoeken,
broodjes hamburger of pasta staan soms op het menu.
U bent van harte welkom om gezellig mee te eten.
Kosten:€ 1,50. Per keer te betalen in De Bron.
Bij voorkeur even van tevoren aanmelden. Dat kan in de winkel of per mail aan
martine.sloezarwij@legerdesheils.nl.
Tweede of derde zondag in de maand van 11:30 tot 12:30 uur (inloop vanaf 11:00 uur)
'Kerk aan tafel'-samenkomst.
Een intieme ‘kerk-beleving’ met een eenvoudige broodmaaltijd.
We bidden, lezen en overdenken de Bijbel, luisteren naar muziek en eten samen.
De eerstvolgende samenkomsten zijn op:
zondag 15 maart 2020, zondag 12 april 2020 (1e Paasdag) en zondag 17 mei 2020.
Aanmelden is niet nodig.
U bent van harte welkom!

Hartelijke groet,
Martine Sloezarwij
Missionair werker
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