Noordelijke Buitendag
Noordelijke Lutherse Kerken bijeen in Zwolle
Zondag 27 mei 2018, Trinitatis

Dragen en dienen

Uitnodiging

Aan alle noordelijke Lutherse gemeenten van Nederland,
Met veel plezier nodigt de Lutherse Gemeente van Zwolle u uit voor een buitendag in Zwolle op
zondag 27 mei a.s.
We beginnen weliswaar met een viering in de kerk, maar daarna is er alle gelegenheid om buiten te
zijn: koffie op het plein, wandelen door de stad, puzzeltocht door de stegen, gaan als een zwaan op
het water, of een kijkje nemen buiten de grens bij een tentoonstelling van Neo Rauch in het
naastgelegen museum De Fundatie.
We kunnen elkaar ontmoeten – hopelijk buiten – rondom de lunch. En na een klein gezamenlijk
buitenprogramma is er in de kerk een afsluitende viering. Hieronder kunt u het programma inzien.
Voor een goede voorbereiding en gang van zaken op de dag zelf, vragen wij u of u zich op wilt geven
voor deze dag en daarbij aan wilt geven hoeveel personen per leeftijdsgroep aanwezig zullen zijn.
U kunt uw opgave tot uiterlijk maandag 21 mei a.s. doorgeven aan Truus Mulder via
gmulder01@gmail.com of 038-4226826.
U bent van harte welkom op deze Zwolse buitendag.

Namens de Lutherse Gemeente Zwolle,

Truus Mulder
Margo Jonker

Noordelijke Lutherse Buitendag
Zondag 27 mei 2018 in de Lutherse Kerk,
Koestraat 2, Zwolle
Programma
 09.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
 10.00 uur: Viering
 11.15 uur: Koffie, thee en wat lekkers
 12.00 uur: Keuzeprogramma
o Wandeling door de stad o.l.v. Gert van Klinken
o Speurtocht voor de kinderen door de stad
o Op eigen gelegenheid bezoek aan de expositie ‘Neo Rauch’ in het nabijgelegen
museum De Fundatie. Neem - als u die heeft - uw museumjaarkaart mee.
o Voor tieners: ‘Gaan als een zwaan’. Suppen op de stadsgracht.
 13.00/13.15 uur: Lunchbuffet
 14.15 uur: Ontmoetingsprogramma
 15.00 uur: Afsluitende viering

Bij opgave voor deze Zwolse buitendag graag aangeven hoeveel personen in de verschillende
leeftijdsgroepen zullen komen:
-

Groep 0 tot 4 jaar
Groep 4 tot 12 jaar
Groep 12 tot 16 jaar
Groep 16 jaar en ouder

Het is misschien overbodig, maar ‘Gaan als een zwaan’ is een waterprogramma. Hiervoor is een
zwemdiploma noodzakelijk. En het is dan waarschijnlijk handig om droge kleren achter de hand te
hebben.

