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secretariaat: Ineke Bruning
06 25 06 55 12
secretariaat@laatdiensten.nl
koor: Arianne Hartenberg
072 512 43 63 / 06 22 96 61 01
laatkoor@laatdiensten.nl
pastor: Gonny Loman
072 512 47 28 / 06 53 35 45 30
pastor@laatdiensten.nl

www.laatdiensten.nl

voor een financiële bijdrage:
rek.nr NL69 INGB 0009 1497 58
t.n.v. Laatdiensten Alkmaar
of
rek.nr. NL77 INGB 0002 6852 43 t.n.v.
Alkmaarse Raad van Kerken
o.v.v. gift Laatdiensten.
(de ARK heeft een anbistatus)

LAATDIENSTEN ALKMAAR
Eerste zondag van de maand – 11.00 uur
Oudegracht 187 (Lutherse kerk)

Jaarthema:

Vragen in de Bijbel
Het leven zit vol vragen, vragen naar
zin, naar betekenis van de dingen en
gebeurtenissen in het leven en in de
wereld. Hoe gaat een mens met al die
vragen om? Zijn er antwoorden, en
waar zijn die dan te vinden? Is de Bijbel
een vindplaats? In ieder geval staan er
ook in de Bijbel veel vragen, maar zijn
het ook de vragen van nu?
Dit seizoen laten we ons leiden door de
vragen die door al de bijbelboeken
heen gesteld worden. Het zijn vragen
over zin en richting, over hoe te
handelen. Vaak ongemakkelijke vragen,
maar ook ongemakkelijke antwoorden.
Uitdagend dus!
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6 maart:
Hoe is uw naam? (Exodus. 3)
voorganger: Annerien Groenendijk

(prot. theoloog, geestelijk verzorger NWZ)

3 oktober:
Adam, waar ben je? (Gen. 3)
voorganger: Ferdinand van Melle

3 april:
Hoeveel broden hebben jullie bij je?
(Marcus 6)
voorganger: Bert Griffioen

(em. predikant PKN, geestelijk verz. justitie)

(prot. theoloog, geestelijk verzorger NWZ)

7 november:
God, bent Gij mij vergeten? (Psalm 42)
voorganger: Gonny Loman

1 mei:
Waarom ben je hier Elia (1 Kon. 19)
voorganger Aly Vader

(kath. theoloog, geestelijk begeleider CvL)

5 december:
Waar is het offerdier? (Gen. 22)
voorganger: Yvonne Bos
(luth. predikant, biologisch tuinder)

(prot. theoloog geestelijk verzorger WZG
samen en CvL)
5 juni:
Oecumenische dienst
Alkmaarse Raad van Kerken

2 januari:
Begrijpt u wat u daar leest? (Hand. 8)
voorganger: nog niet bekend.
6 februari:
Opnieuw geboren worden. Als
antwoord op welke vraag? (Joh. 3)
voorganger: Wim Timmer

(kath. theoloog, geestelijk verzorger justitie)

Let op: aanvang 11.00 uur
meer informatie:
www.laatdiensten.nl
of 072 512 47 28

