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Aanmeldingsformulier Vorming en Toerusting 
seizoen 2019 - 2020 

 

Hieronder zijn alle activiteiten op een rijtje gezet. U wordt gevraagd zich op te geven, óók als 
u vorig jaar aan dezelfde activiteit meedeed. 
 
U kunt zich, bij voorkeur per e-mail, opgeven voor de activiteiten: 
vorming.en.toerusting@pkn-oosterwolde.nl 
 
U ontvangt kort vóór de aanvang van een activiteit nader bericht, o.a. met een lijst van 
deelnemers. Dit ook met het oog op eventueel vervoer. 
 
Lukt mailen niet, dan kunt u dit formulier zo spoedig mogelijk inleveren – bij één van de 
predikanten óf in de bus bij de kerk óf bij één van de leden van de commissie Vorming en 
Toerusting. 
 
 
Dhr./Mevr./Fam. ………………………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………… 

Woonplaats ………………………………………………………………………… 

Telefoon ………………………………………………………………………… 

E-mail  ………………………………………………………………………… 

Vervoer gewenst?  ………………………………………………………………………… 

    

 Aantal 
Personen 

▼ 

  

❑ …. 1. Projectkoor met Engelse koormuziek 

❑ …. 2. Evangelische Gemeente: Cursus Vrijheid & Herstel 

❑ …. 3. Samen aan de kuier 

❑ …. 4. Leerhuis “Zonder Tora leest niemand wel” 

❑ …. 5. In gesprek met Bijbelse verhalen 

❑ …. 6. “Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de 

Bijbel” 

❑ Aanmelden niet nodig 7. Leonard Cohen viering 

❑ …. 8. Met het NBG aan de slag met de Bijbel 

❑ Aanmelden niet nodig 9. Zingen met Huub Oosterhuis 

❑ …. 10. Maria 

❑ …. 11. Lezing ‘Dorpskerken in beweging’ 

❑ …. 12. Achtergronden bij de Messiah 

❑ Aanmelden niet nodig 13. Theaterconcert: ‘DOMELA!’ Meindert Talma (met band) 

❑ …. 14. Op het snijpunt van religie en kunst: Pieter Breugel: “de 

religieuze” 

❑ …. 15. De uitdaging van geloven in de 21e eeuw 
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❑ Aanmelden niet nodig 16. Orgelbespeling en samenzang met Ruth Pos 

❑ …. 17. Als ik er straks niet meer ben 

❑ …. 18. Talmoed: een opdracht van Jezus… 

❑ Aanmelden niet nodig 19. Concert studentenkoor Gica; een Koninklijke 

Levensloop 

❑ …. 20. Geloof en natuurwetenschap, een wonderlijk 

samengaan en waar we dit terugvinden in het Liedboek 

❑ …. 21. Maaltijd Aswoensdag 

 Aanmelden niet nodig 21. Viering Aswoensdag 

❑ …. 22. Lezing over “Verzoening” 

❑ Aanmelden niet nodig 23. Film: Novitiate 

❑ …. 24. Inleiding en gesprek over de ‘Kruisweg’ 

❑ Aanmelden niet nodig 25. Palmpasenviering met de Zandprinses 

❑ Aanmelden niet nodig 26. Pesach / Sederviering 

❑ …. 27. Met Vorming & Toerusting naar de St. Adelbertabdij 

❑ Aanmelden niet nodig 28. Concertviering met de Vijko’s en Vijko Top 

❑ Aanmelden niet nodig 29. Spirituele wandeling op de 2e Pinksterdag 

❑ …. 30. Zomeravondwandelingen 2020 

❑ …. 31. Op bezoek bij de imker 

    

 


