
Programma Feestweek ter gelegenheid van de opening van de verNieuw(d)e Kruiskerk (NKK) 
 
za. 16/9 10.00-11.00 koffie met de buren 

13.30  Fanfare (NSFC) arriveert op Plein   
13.45  achter de muziek aan naar NKK 
14.00-15.15 openingsbijeenkomst in de NKK  
20.00-22.00 muziektheatergroep met BOUWEN 

 
zo. 17/9 09.30-11.00 feestelijke openingsdienst met Ds. J.W. Overvliet en mmv het NSFC 

14.00-16.00 muziektheatergroep met BOUWEN 
18.30-19.30 avonddienst met Ds. A. Haaima uit Ermelo 

 
ma. 18/9 10.00-12.00 Valpreventie, lezing, demonstraties, oefeningen, mevr. A. Hofsink, fysio-therapeut 

voor (kinderen van) ouderen, ook nuttig voor jongeren 
14.30-16.30 puzzeltochten voor rolstoel- en scootmobiel-afhankelijken 
19.30-21.30 bijeenkomst plaatselijke diaconieën (op uitnodiging) 
20.00-22.00 voordracht met prachtig beeldmateriaal over de levenscyclus van sterren of  

Van stof tot stof, sterrenstof, Prof.dr. H.J.G.L.M. Lamers, sterrenkundige 
 
di. 19/9 10.00-12.00 Rond de dood… voordrachten van D.C. van de Castel, oud-notaris en J.J. van de Kuinder, huisarts 

12.30-14.15 lunch  en samen kijken naar Prinsjesdag op de tv 
14.30-17.00 3x prachtige muziek en 2x een bijzonder vraaggesprek  interviews met  twee gemeenteleden, het 

oudste lid mevr. G. van de Veen-Vastenburg (103) en onze burgemeester de heer G.D. Renkema 
19.30-21.30 workshop schilderen  
19.30-22.00 Joodse avond met koor-dansgroep-Bijbels eten/drinken-muziek-info-proeverij met Klazien  
   Vermeer, Annemarie Hubers, Fred Jansen, Openingskoor en Rav Brachot 

 
wo. 20/9 10.00-12.00 interactieve, open uitwisseling over Eenzaamheid,  hoe denkt u daarover?  
    oorzaak, gevolg, voorkomen, betekenis, ideeën, rol kerk? mmv Sigma 

14.00-17.00 Je bent uitgenodigd  door poppentheater Carla Vis (voor kinderen in de basisschoolleeftijd). Bij de 
organisatie van het grote feest van de koning loopt er van alles mis. Zal het Carlijn lukken om er  
toch een geslaagd feest van te maken? Inclusief knutselactiviteit  

19.30-20.30 Nijkerkse Rock Band Ritn Ditn 
 
do. 21/9 10.00-12.00 Zin in iets creatiefs, een spelletje, samenzijn, een gesprek? Voor een ontmoeting ga je naar het  
    Inloophuis. De eerste van regelmatige bijeenkomsten 

14.30-16.30 Voorstelling Waar zijn we gebleven? Luchthartige kleinkunst door Jongbelegen 
19.30-21.30 workshop schilderen  
20.00-22.00 Geloof verbeeld in kleur  door predikant/beeldend kunstenaar Anne-Marie van der Wilt  van  
  Kunstatelier Zin-in-kleur 

 
vr. 22/9 10.00-12.00 Ouderen in de kerk, wat zou u willen en/of kunnen? uitwisselen van meningen en ideeën  

14.00-17.00 Kerk en app, internet, website vele mogelijkheden, uitleg en graag gegeven hulp 
namidd./av. Vossenjacht, opening ORA-ruimte, project nacht zonder dak 

 
za. 23/9 09.00-16.00 ontbijt ORA-projectteam, schaaksimultaan, haakworkshop, sketches, spellen  
    kinderkledingverkoop, kinder-sing-in  

12.30-13.30 Pannenkoekenlunch 
13.30-16.00 project ken-je-stad  via museum wandeling door de stad, gidsen, beklimmen van de toren (eigen 

risico), carillonbespeling zien/horen  
20.00-22.00 concert Voice Company met buitengewoon pianotalent olv Robert Bakker 

 
zo. 24/9 09.30-14.30 START-zondag, www.kom-dienst met Ds. E. Egberts en de Zandtovenaar, project ken-je-kerk, 

een reeks presentaties van in de kerk actieve groepen, springkussen, pannakooivoetbal, uitslag 
crypto-puzzel en tekenwedstrijd, muziek, samen lunchen, samen spelen, samen kerk zijn 

18.30-19.30 Gebedsdienst met Ds. P. van Dijk en de gebedsgroep 
 

Kijk vooral op de vernieuwde website  www.kruiskerknijkerk.nl/krk 
daarop is het programma meer uitgewerkt onder de rubriek FEESTWEEK 

 


