Uitnodiging

Landelijke contactdag zaterdag 13 november 2021
aanvang

10.00 uur

plaats:

Regenboogkerk, Nassaulaan 22, 1213 BC Hilversum

OV:

station Hilversum; 15 minuten lopen of bus lijn Transdev 104 halte Schapenkamp

auto:

uit alle richtingen: A27 afslag 33 - Hilversum

parkeren: parkeerruimte bij kerk beperkt. Daarom advies: maak gebruik van
parkeergarage Gooiland, Koningshof 1 (3 minuten lopen vanaf de kerk)
opgeven

vóór 25 oktober op www.doofenkerk.nl of een mailtje naar taakgroepic@gmail.com

Programma
10.00 uur

inloop met koffie, thee en …

10.30 uur

welkom en opening door voorzitter taakgroep ICs Arie Slob
kennismaking met Wim Otte en Hendrik Stevens, de nieuwe dovenpastores

11.00 uur

uiteengaan in groepen

11.15 uur

workshop: Bibliodrama (samen met anderen breng je een Bijbelverhaal tot leven.
Je doet dit door je in te leven in een van de personen van het verhaal)

13.15 uur

lunch

14.15 uur

Middagdeel
Aandacht voor 50 jaar IDP, afscheid van de dovenpastores Frans van Dijke,
Jan Kievit en Sylvia van Delden en van enkele bestuursleden.

15.00 uur

sluiting

Napraten onder het genot van een hapje en een drankje
Route
uit alle richtingen: vanaf A27 neem afrit 33 Hilversum
naar de kerk
volg de 3 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de
Diependaalselaan; sla linksaf naar de Diependaalselaan
na 850 m neem op de rotonde de 1ste afslag naar de
Utrechtseweg
na 550 m neem op de rotonde de 3e afslag naar de
Gijsbrecht van Amstelstraat
na 350 m sla rechtsaf naar de Pieter de Hooghlaan
na 270 m sla linksaf naar de Rembrandtlaan
na 75 m sla rechtsaf naar de Nassaulaan 22
na 260 m bestemming links

naar parkeergarage Gooiland
volg de 3 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de
Diependaalselaan; sla linksaf naar de Diependaalselaan
na 850 m ga bij rotonde rechtdoor om op de
Utrechtseweg te blijven
na 290 m sla linksaf naar de Emmastraat
na 350 m sla linksaf naar de Koningsstraat
na 350 m vind je je bestemming rechts Parkeergarage
Gooiland MG, Koningshof 1, Hilversum
Dan enkele minuten teruglopen over de Koningsstraat,
rechtsaf Nassaulaan in gaan.

