Uitnodiging
Mini-symposium
'Kerk in het Dorp'

Leren van het verleden
Dromen van een toekomst
Zondag 4 september 2022
Kerk van Eenrum
14.30-17.00 uur
www.kerkinhetdorp.nl
info@kerkinhetdorp.nl

‘In één generatie tijd hebben we de middeleeuwse kerken leeg
zien lopen, het is aan onze generatie om zorg te dragen voor
de toekomst van dit onvervangbaar religieus erfgoed’

Programma:

Wij heten u van harte welkom bij het mini-symposium

'Kerk in het Dorp'

14.30 uur:

inloop met koffie en thee

14.45 uur:

welkom en opening

15.00 uur:

bijdrage Niesje Mooiman

In de afgelopen decennia is er veel veranderd in de middeleeuwse
kerken. In één generatie veranderde de betekenis van de kerken
totaal.

15.15 uur:

muzikaal intermezzo

15.20 uur:

bijdrage Anjet van Linge

Kerk in het Dorp, een initiatief om de middeleeuwse kerken in
Eenrum, Den Andel, Westernieland en Winsum (Torenkerk) open
en levend te houden, zocht en zoekt nieuwe wegen op oude gronden.
De verbinding tussen religie, spiritualiteit, kunst, muziek en stilte
staat daarin centraal.

15.35 uur:

pauze, uitwisseling en ontmoeting

16.00 uur:

bijdrage Wessel Dijkstra en Marja Mentink

16.15 uur:

muzikaal intermezzo

Tijdens dit mini-symposium willen we graag, vanuit een breed perspectief, van gedachten wisselen over de toekomst van de oude
kerken op het platteland. Vijf sprekers geven hun visie vanuit hun
eigen perspectief:

16.20 uur:

bijdrage Nicolaas Geenen

16.35 uur:

ervaringen vanuit de kerken in de dorpen, gesprek en

- Niesje Mooiman: voormalig voorzitter van de Protestantse
Gemeente Winsum-Halfambt

17.00 uur:

- Anjet van Linge: kunstenaar, inwoner van Den Andel en initiatief
neemster Monnikenwerk

Toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid voor het geven van een
vrije gift.

Leren van het verleden - Dromen van een toekomst

- Wessel Dijkstra en Marja Mentink: projectleiders Kerkenvisie van
Gemeente Het Hogeland
- Nicolaas Geenen: beheerder en initiatiefnemer Kerk van
Klein Wetsinge.
Tussen de bijdragen van de sprekers zijn muzikale intermezzi en worden enkele ervaringen gedeeld vanuit het project ‘Kerk in het Dorp’.

ontmoeting
afsluiting, hapje en drankje

Organisatie: Taakgroep Kerk in het Dorp van de Protestantse
gemeente Winsum-Halfambt
Alie van Dijken, Jos Grashuis, Ate Faber en Jolanda Tuma

www.kerkinhetdorp.nl

info@kerkinhetdorp.nl

Adres Kerk Eenrum: Kerkpad 1, 9967 RL Eenrum

