Christendom en ecologie - hoe groen bent U ?
Op zaterdag 8 april 2017 bent u van harte uitgenodigd
voor de NOVA-dag te Alkmaar van de stichting OudKatholieke Vrouwen in Beweging (OKViB). Op deze
dag heten wij u vanaf 10.00 uur welkom in de parochie
van de H. Laurentius aan de Nassaulaan 43 te
Alkmaar.
Vanaf 10.00 uur inloop met een kopje koffie/thee en wat lekkers. Om 10.30
uur heten wij u officieel welkom. Daarna is er een lezing door Jan Jorrit
Hasselaar over Christendom en ecologie. Na een korte pauze heeft u tot
12.00 uur de mogelijkheid om vragen te stellen over de lezing en iets over de
Alkmaarse parochie en kerkgebouw te horen en te zien. Om 12.00 uur is er
een korte viering en daarna is er gelegenheid om uw zelf meegenomen lunch
te nuttigen. Voor iets te drinken en fruit wordt gezorgd.
In de middag gaan we naar de Hortus Alkmaar waar
wij om 14.00 uur een rondleiding krijgen. Er kan
gekozen worden voor een algemene rondleiding of uit
een van de drie speciale thema’s: ‘geneeskrachtige
kruiden’, ‘de eetbare tuin’ of ‘giftige en mythische
planten’. Geeft u uw voorkeur aan bij uw aanmelding?
Aan het einde van de rondleiding drinken we samen
een kopje thee en genieten we van een lekkere punt appeltaart !
De kosten voor deze dag bedragen € 12,50 en donateurs ontvangen € 2,50
korting. Het maximum aantal deelnemers is 30 personen.
De kerk is met het openbaar vervoer bereikbaar vanaf
centraal station Alkmaar met bus 4, 163 en 167. U stapt
uit bij halte Nassaulaan. Vanaf daar is het nog 2 minuten
lopen.
Vanaf station Alkmaar loopt u in circa 11 minuten naar de
kerk. Er is betaalde parkeergelegenheid nabij de kerk.
Aanmelden kan tot 31 maart bij Janneke Lettinga via
email penningmeester@okvib.okkn.nl of telefoonnummer
0511 - 432 343. De betaling van het verschuldigde
bedrag moet voor die tijd worden overgemaakt op IBAN NL48 INGB 0000
410824 t.n.v. stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging onder
vermelding van ‘NOVA-dag 8 april 2017’ en bevestigt de inschrijving.
Wilt u helpen op deze dag ? Graag aanmelden bij
Verena Schulze via 072 5338157 of email
secretaris@okvib.okkn.nl

