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Fresco's:richtlijnen
voor de gelovige

Donderdag 15 augustus Dorpskerk, 20.00 - 22.00 uur; € 5,Aanmelden mag maar hoeft niet
Een fresco is een schildering waarbij
de verf direct op de natte kalk wordt
aangebracht. Veel kerken zijn ermee
versierd. Maar wat zien we erin?
Béatrice Staffeleu neemt ons mee
naar het verhaal achter de fresco's.
Over het symboolgebruik zoals
bijvoorbeeld in de BartholomeUskerk

Vakantieverhalen bij de barbecue
Vrijdag 30 augustus - Dorpskerk; 18.00 - 2í.00 uur
5,- kind en € 12,50 volwassene; Opgave: vóór 24
augustus

€

Bij mooi weer staat er in de tuin van de Dorpskerk een
lange rij tafels en stoelen: tijd voor de barbecue. Bij slecht
weer zitten we in de kerk. De barbecue-specialisten van de
Dorpskerk staan voor u klaar! Er is plaats voor jong en oud
om samen de zomer uit te luiden. We eten gezamenlijk en
wisselen zomerse verhalen uit. Als je wilt: de microfoon staat voor je open! Als je
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AANMELDEN
Voor sommige activiteiten is in verband met reseryeringen opgave vooraf noodzakelijk.
Dat geldt met name voor de drie dagen dat we excursies maken, naar Amersfoort,
Leiden en Hoofddorp/Aalsmeer.
Maar voor alles geldt: schroom niet op het laatste moment nog aan te schuiven!

in Stedum: draken en zeemeerminnen, panters en paradijsvogels,
jagers en heiligen. En wat te denken
van een bisschop in een dwangbuis?!
Een scala aan tegenstellingen:
Christussymbolen tegenover de
dreiging van de Noormannen, duivels,
wolven, enz. De fresco's waren
bedoeld als richtlijn voor de
(ongeletterde) gelovige.'Plaatjes' om
op het rechte pad te blijven. Een
monumentale waarschuwing voor de
kerkganger als een stripverhaal avant
Ia lettre!
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Struinen door tuinen

Dinsdag 20 augustus; vertrek
Dorpskerk; uit en thuis: 9.00 uur
17.30 uur; € 30,--

AANMELDEN VIA E.MAIL:
Dat kan via zomerprogramma@pgleiderdorp.nl. Vermeld in uw e-mailberlcht,,
1 Uw naam (eventueel: namen van mensen die met u meekomen) ., ' "*,
2 De activiteit of activiteiten waarom het gaat
3 Uw adres en telefoonnummer
4 lndien u zich aanmeldt voor de barbecue, laat ons weten of u vegetarisch
wilt eten
5 lndien er een of meer excursies (Amersfoort, Leiden of
Hoofddorp/Aalsmqer) op uw programma staan en u per auto daarheen gaat,
laat ons weten of u passagiers zou kunnen meenemen
6 lndien u een of meer excursies wilt meemaken, laat ons weten of u met
iemand wilt meerijden.
AANMELDEN VIA ONDERSTAAND FORMULIER:
Vul het in en doe het in een van de bussen die in de buurt van de uitgang van de
Dorpskerk en de Scheppingskerk zijn te vinden. U kunt het formulier ook (laten)
bezorgen bij Marja Meerburg, Hoofdstraat 177,2351AG Leiderdorp.
Naam:

-

Struinen door tuinen met Haro
Hielkema. Na een snelle kop koffie in
de Dorpskerk rijden we naar
Hoofddorp. Achter de kerk van de
Joannes de Doper kerk ligt een grote
tuin waarin ruim veertig beelden van
Bijbelse en inspirerende personen
gemaakt door Karel Gomes staan. Na

Adres:

1

In de High Tea tuin

o

2

Concertvoorstelling : David

o

3

Koplands aardse mystiek

o

4

Langs heilige huizen in Amersfoort

o

lk ga per auto en kan .........passagiers meenemen
(aantal invullen indien van toepassino)
5
Zomeravondfilm: The Way

6

Rembrandt kijken en zien

o

7

Fresco's: richtlijnen voor de gelovige

o

Struinen door tuinen

o

lk ga per auto: ja / nee en kan .........passagiers meenemen
lk wil met iemand meerijden:ja / nee
lk qa op de fiets: ia / nee (omcirkelen wat van Íoepassrno is)
de rondleiding staat de lunch klaar in
het Fundament (ruimte onder de kerk).
Er is tijd om even rond te snuffelen in
boekwinkel Het Kruispunt (naast de
kerk). Aan het begin van de middag
vertrekken we naar de Historische
Tuin in Aalsmeer. De rondleiding daar
start met een mini demonstratieveiling
in de aÍmijnzaal gevolgd door een tour
door de Tuin. We sluiten af in het
Theehuis.

o

I

lk ga per auto en kan .........passagiers meenemen
(aantal invullen indien van toepassinq)

9

Vakantieverhalen bij de barbecue

o

lk eet veoetarisch: ia / nee bmcirkelen wat van Íoeoassrno rs)
De kosten kunnen ter plekke worden voldaan. Mochten die voor u een bezwaar zijn
maar doet u toch graag mee: neem contact op met Marja Meerburg, T: 020 8877880 of
E: maria.meerburq@zigqo. nl.

