
 
 
  
    

Kom eens kijken in de kerk! 
Op zondag 17 september houden we Open Huis. Tijdens de 
kerkdienst vertellen we wat er allemaal tijdens een dienst 
gebeurt en waarom. Vragen staat vrij. Daarna is er koffie, thee 
of fris en dan start een veelzijdig programma voor iedereen, 
zodat je kunt proeven aan de kerk.  

Zondag 17 september. Kerk van Slochteren (bij de toren). Vanaf 
10.00 uur.  

Programma: 

Proef de kerk 
Zondag 17 september 2017. Kerk van Slochteren. 10 uur

PROTESTANTSE GEMEENTEN  DE WOLDKERKEN, KOLHAM EN SLOCHTEREN 17 SEPTEMBER 2017

De kerk van 
Noordbroek is 

beroemd 
vanwege de 

gewelf-
schilderingen. 

De kerk van 
Schildwolde is 

beroemd 
vanwege de 

prachtige 
juffertoren. 

De kerk van 
Kolham is in de 
middeleeuwen 

genoemd naar de 
heilige Juliana 

KERKDIENST  
10.00 - 11.00 uur 

1
ACTIVITEITEN 

11.00 - 12.30 uur

2
MAALTIJD + VESPER 

12.30 - 14.00 uur

3



Uit deze activiteiten kun 
je kiezen: 
1. De preeknazit. Bedoeld voor 

iedereen die dominee Hommes iets 
wil vragen over zijn preek of over de 
gebruiken van de kerk. 

2. (Meditatieve) wandeling / 

pelgrimage. Albert Weemstra neemt 
je mee langs mooie plekjes in Slochteren.                    Kerk van Hellum 

3. Samen de lunch voorbereiden. We bieden alle bezoekers graag vanaf 12.30 
uur een heerlijke lunch aan. Ook tijdens het voorbereiden hiervan kunnen de 
mooiste gesprekken ontstaan.  

4. De kerkschatten van Slochteren. Tijdens deze activiteit hoor je alles over de 
geschiedenis van kerk en toren van Slochteren. Ook maak je kennis met de 
kostbaarheden van de kerk en het verhaal achter deze kostbaarheden.  

5. Activiteiten voor de kinderen. Natuurlijk is er ook een prachtig programma 
boordevol leuke activiteiten voor de kinderen. 

Als kerk willen we graag middenin de samenleving staan en daaraan bijdragen. We willen er graag 
zijn, ook voor jou en we vinden het leuk dat je er bent.

STARTDAG 2017: KERKPROEVERIJ 

Welkom


