Samen en delen

UITNODIGING

Samen voor een sterker diaconaat

ZATERDAG 6 JULI 2019
12.30 uur – 17.30 uur

Eerste Diaconale Dag Delft

met borrel en BBQ na
Marcuskerk

Menno ter Braaklaan 2, Delft

Thema’s:
Goed Rentmeesterschap
Kerk in de Buurt
Jeugddiaconaat

Actie:

Lezingen
Zang & muziek
Workshops
Borrel & BBQ

60 dagen
zonder plastic

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Delft en de Delftse Raad van Kerken nodigen iedereen
– van alle Delftse kerkgenootschappen – van harte uit deze Eerste Diaconale Dag Delft bij te wonen. Geïnteresseerd?
Opgeven kan via info@diaconie-delft.nl (we horen ook graag of je bij de (kostenloze) borrel & BBQ bent).

Programma | 6 juli 2019
Marcuskerk | Menno ter Braaklaan 2
12.30 uur
inloop & markt rond rentmeesterschap
13.30 uur
welkom
13.40 uur
zang & muziek
14.50 uur	Tom Kroon spreekt over kernwaarden, duurzaamheid, wederkerigheid
en samen delen
PAUZE & markt
14.35 uur
eerste ronde workshops
	
Kerk in de Buurt: door Arianne Lodder, ouderennetwerker van de Protestantse
Gemeente Delft. Over netwerk en samenwerking rondom ouderen.
	
Goed rentmeesterschap door Alfred Slump over dagelijkse keuzes bij
het boodschappen doen.
	
Jeugddiaconaat over Project Seven+ uit Dordrecht, waar jongeren
de 7 werken van Barmhartigheid in de dagelijkse praktijk brengen.
PAUZE & markt
15.45 uur
tweede ronde met dezelfde 3 workshops
16.45 uur
plenaire afsluiting
17.30 uur
borrel & BBQ

Tom Kroon is pedagoog
en werkte jarenlang in
het hbo. Hij spreekt en
schrijft tegenwoordig over
gewetensontwikkeling en
gedrag rond de (be)dreigende
klimaatverandering.

Volgens Alfred Slump en Arjan
Schoonhoven kan iedereen
vanuit de supermarkt bijdragen
aan een betere wereld. Sinds
2014 geven zij de interactieve
workshop ‘Met God in de
supermarkt’.

Taste! is een christelijke
leefgemeenschap die van
betekenis wil zijn in de
Voorhof. Deze pioniersplek
zit vlak naast de Marcuskerk.
Taste! biedt ons hun
gastvrijheid (en tuin) aan.

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Delft en de Delftse Raad van Kerken nodigen iedereen
– van alle Delftse kerken – van harte uit deze Eerste Diaconale Dag Delft bij te wonen. Geïnteresseerd? Opgeven
kan via info@diaconie-delft.nl (we horen ook graag of je bij de (kostenloze) borrel & BBQ bent).

