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UITNODIGING VOOR ALLE CLASSICALE ZWO COMMISSIES IN DE CLASSIS APELDOORN
op 25 november 2014 in Twello, AANVANG 19.45 UUR.
gebouw IRENE
Dorpsstraat 8
Twello.
DEZE UITNODIGING IS OOK BEDOELD VOOR DE DIAKENEN, WILT U DIT IN UW GEMEENTE
DOORGEVEN? DANK U WEL!
Om 19.30 uur staat de koffie klaar, om 19.45 uur begint onze bijeenkomst, centraal staat deze avond
het 40 DAGENPROJECT 2015.

Thema: Open je handen
Open je handen en kijk eens aandachtig naar wat u hebt. Wat kunt u delen? Een
glimlach, een uurtje tijd, uw aandacht of uw geld?
Handen. Je kunt ze uit de mouwen steken of ze vouwen tot een gebed. Je kunt
ermee uitdelen of juist iets aanpakken. Een hand steek je op in een groet en
je legt je hand op iemands schouder om te troosten. Wat doen we veel met
onze handen!
Veertig dagen lang openen wij onze handen. Want we geloven dat God onze
handen steeds opnieuw vult. En dat we met elkaar mogen delen wat we
hebben ontvangen. Open uw handen en kijk eens aandachtig naar wat u
hebt. Wat kunt u delen? Een glimlach, een uurtje tijd, uw aandacht of uw
geld. In het bijbelverhaal voedde Jezus een menigte met maar vijf broden
en twee vissen. Een klein gebaar doet soms al wonderen.
We nemen veertig dagen de tijd om onze zegeningen te tellen en met
handenvol uit te delen! Samen ontdekken we wat we kunnen geven aan
mensen in de buurt en aan naasten ver weg. Met open handen.
Open je handen is het thema van de 40dagentijdcampagne in 2015. Een
thema dat aanzet tot ontvangen en tot delen. We hopen dat u beiden gaat
doen, samen met uw gemeente. Van delen wordt iedereen rijker. Dat gaan
we tijdens de 40dagentijd ontdekken en ervaren. Gaat u mee de 40dagentijd
in? Met open handen?
Heileen Holman, diaconaal consulent PKN- Apeldoorn zal de 6 onderwerpen toelichten.
Na afloop kunt u, zoals elk jaar, de informatie over het 40 dagenproject meenemen.

Na de pauze worden we door Jaantje Vink,gemeenteadviseur Kerk in Actie, bijgepraat over de
veranderingen bij Kerk in Actie.
NIEUWE IMPULSEN BIJ KERK IN ACTIE VOOR DE KOMENDE 4 JAAR
Wij hopen op een grote opkomst en graag tot 25 november a.s.
Namens het moderamen van de Classicale ZWO, Ria Boomsma, secretaris.
Eerbeek, 30 oktober 2014.
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