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Een week voor de hele
gemeente Én voor
niet-gemeenteleden

1e editie - Zondag 19 april 2015

Tot nu toe hebben we van verschillende
gemeenteleden al enkele vragen gekregen:

Dit idee is uitdagend en een beetje grensverleggend.
Het schema dat je in deze krant vindt is SLECHTS EEN
VOORLOPIG SCHEMA. Er kan dus nog van alles
veranderen!

Is er ook aandacht voor gemeenteleden die aan huis
gebonden zijn?
Nou en of, zowel door de weeks als op de zondagen.
Het programma geeft voor verschillende
gemeenteleden de mogelijkheid om mee te doen aan
activiteiten.

Hallo allemaal,
Het is binnenkort feest in de Petrakerk! Eigenlijk is het
voor een christen elke dag feest. Er is genade! Er is
verlossing, genezing en bevrijding. Een nieuw leven
waar we naar mogen uitkijken! Dat zeggen we zonder
onze ogen te sluiten voor de moeiten en pijn die er
vandaag ook nog onder ons is.
In afhankelijkheid van onze grote God wordt door een
aantal gemeenteleden gewerkt aan een gemeenteweek
in september: Het Rock & Road Festival komt er aan.
Er wordt gewerkt aan een gevarieerd programma, met
voor elk wat wils. Er zijn activiteiten voor iedereen. Jong
en oud, met gemeenteleden en niet-gemeenteleden.
Dat het programma zo uitgebreid is betekent BESLIST
NIET dat je ook van alles moet. Niets moet, alles mag,
met de nadruk op niets moet.
De week begint vrijdagavond 11 september en eindigt
zondag 20 september. De week is als volgt ingedeeld:
• Vrijdagavonden met samenbindende, creatieve
gezelligheid en bezinning
• Zaterdagen met ontspanning, ontmoeting, sport en
inzetten voor de ander.



• Zondagen, rustdagen
• Elke werkdag krijgt een eigen thema: maandag
Creativiteit, dinsdag Bezinning/stilte, woensdag
kidsprogramma en Sportiviteit, donderdag Genieten.

Help jij ook mee?
Nu is het de tijd om de ideeën uit te werken. Het
ene idee uitwerken vraagt weinig tijd het andere
meer. We hopen dat voor elk idee twee
gemeenteleden ( jong of oud) zich aanmelden om
een activiteit uit te werken. Wie helpt mee ? Vele
handen maken licht werk. Maar misschien wil je
dit project liever financieel steunen? Dat zou ook
heel fijn zijn. Gevers en sponsors zijn welkom.
Lijkt het je leuk om mee te helpen? Of heb je een
goed idee voor een activiteit? Meld je dan aan via:
rockandroadfestival@petrakerkharderwijk.nl

Bovenal vragen wij Gods hulp.
Bij voorbaat dank.
Hartelijke groet,
Janneke Brands, Geert van der Veen,
Marieke Klein Gotink en Koos van Loo
Projectgroep Rock & Road Festival van de Petrakerk

Hoe zit het met de bezinning?
Matthijs Vlaardingenbroek komt voor de kinderen,
maar zijn optreden is ook waardevol voor jongeren en
ouderen. Ds. Bart van Veen en Henk Geertsema komen
voor jongeren en ouderen. De eerste zondag gaat over
samen feestvieren (festival). De tweede zondag staat
in het teken van het jaarthema 2015-2016.
Zal ik een week vrij nemen?
Er worden de hele week door verschillende activiteiten
gepland. Zowel overdags als ‘s avonds. Er is genoeg
keuze of je nu wel of geen verplichtingen hebt.
Wat is het missionaire aspect van de week?
Sommige activiteiten hebben meer missionaire
potentie dan anderen. Voor bepaalde activiteiten
willen we op verschillende manieren in Harderwijk en
m.n. de wijk Stadsdennen aandacht vragen. Wil je
juist voor dit werk bidden?
Hoe gaat het op de zondagen?
Met zoveel activiteiten gedurende de week houden
we de zondagen bewust rustig.
Heeft u ook vragen? Spreek één van de
projectgroepleden aan, of mail
rockandroadfestival@petrakerkharderwijk.nl

11 t/m 20 september 2015
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ontspanning

festival

creatief

bezinning

sportief

genieten

ontdekking

actief

jaarthema

Praktijkverhaal
over barmhartigheidswerk

9.30-11 uur
Van 2 tot 92 jaar
Spellen of spelen

Op stap met
gemeenteleden
beperkte mobiliteit

Vrouwenochtend
multi culti

Bos of stilte
wandeling

Ds. Erik de Boer

Angklung
in Alleman

van 15.00
tot 17.00
Strand Horst

Maaltijd
Amerikaans

Toneel
Graffity?
Dans?
Poëzie?

In de kerk
Proeverij hapjes of workshop

Fotografie

Zeilen

Bordspelletjes

Tuintips

Hardloop Clinique

en

Schilderen
Stil zijn

Sporttoernooi

Politiek
Eet Café

Boot- camp

‘s avonds

Petra's got
talent
+
?

In de kerk

Alcohol vrije cocktails
met jongeren en kinderen

Workshops:

Veluwemeer,
locatie A28,
McDonald’s
Bierproeverij Wijnproeverij

In de kerk

In de kerk

Geloofsbeleving
en Generaties
Henk Geertsema

In De Bogen

Ds. Ruud de Boer
Preek over
Leven uit de bron

Petra doet.nl

van 12.30
tot 15.00
Trimbaan

Broodje soep
hamburger
In de kerk

zo

Aansluitend
lunch in Alleman

Je hebt talent
Matthijs
Vlaardingerbroek
ds. Bart van Veen

‘s middags

Relaxed samen
leuke dingen
doen

Aansluitend
lunch

za

Kids: iets leuks

RIJKSMUSEUM

Ds. Ruud de Boer

vr

Synagoge Elbug

Kliederkerk

16

Gaven van
de Geest

za

‘s ochtends

vr

Voor elkaar door elkaar

Broodje soep
hamburger
In de kerk
19 u kinderfilm
20 u jeugdfilm
21 u volwassenfilm

Let op! dit is een Voorlopig schema, er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

Ds. Paul Waterval
Preek over
Jaarthema
Hart voor elkaar
+
Sluiting van het
Festival

