
 

 

Uitnodiging werkbezoek De Egmonden 
Oecumenische Viering 

Hier valt iets te beleven! 
Vrijdag 24 mei 2019 

11.00 – 15.00 uur, Inloop vanaf 10.30 uur 
Egmond aan Zee 

Dit eerste werkbezoek van het Oecumenisch Platform Noord-
Holland is voorbereid met de Oecumenische Werkgroep de 
Egmonden. We staan stil bij de betekenis van de oecumenische 
viering voor onszelf en de bezoekers. 
 
De oecumenische vieringen vormen het hart van de jaarlijkse 
agenda van de lokale raden van kerken en oecumenische 
werkgroepen. Ook als de slagkracht afneemt dan blijven de 
vieringen. De vieringen brengt mensen samen op vaste tijden, 
zoals in januari de oecumenische viering voor de eenheid van de 
christenen, in de Vastentijd en de Adventstijd, op 
Wereldgebedsdag, in de Vredesweek of de Oogstdienst. Soms 
wordt een oecumenische viering gehouden als onderdeel van een 
jaarmarkt of een feestweek of bij ingrijpende gebeurtenissen.  
 
Op de dag zelf gaan we samen vieren, maken we een wandeling 
langs de kerken in Egmond aan Zee, zullen leden van de 
Oecumenische werkgroep De Egmonden iets vertellen over hun 
ervaring met de oecumenische viering en in de middag is er ruimte 
om goede voorbeelden en ervaringen te delen.  
 

Programma 

10.30 uur Inloop en ontvangst door de Oecumenische Werkgroep 
De Egmonden. 
 
11.00 uur Welkom door pastoor Rudolf Scheltinga, voorzitter 
Oecumenische werkgroep De Egmonden.  
11.10 uur Oecumenische viering voorbereid door de 
Oecumenische Werkgroep de Egmonden. 
 
11.40 uur Welkom door de Kerngroep van het Oecumenische 
Platform en toelichting op het programma. 
11.45 uur Start van de wandeling langs de drie kerken in Egmond 
aan Zee en presentaties. 
12.45 uur Lunch. 
13.30 uur Inleiding met enkele gedachten bij het thema 
‘Oecumenische Viering: hier valt iets te beleven! door ds. Stefan 
Bernhard, predikant Evangelische Broedergemeente Noord-
Holland/lid van de Kerngroep van het Oecumenische Platform 
Noord-Holland. 
13.50 uur Tijd voor het delen van verhalen en gesprek. 
 
14.30 uur Afsluiting. 
Informatie over het Oecumenisch Platform Noord-Holland. 
Collecte ten behoeve van het werk van het Oecumenisch Platform 
Noord-Holland. 
 
15.00 uur Napraten.  15.30 uur Einde 

Voor wie? 

Lokale Raad van Kerken, oecumenische werkgroepen, 
oecumenische initiatieven, liturgische werkgroepen, 
Taizé-groepen, Iona groep, pastores, voorgangers en 
predikanten en iedereen die de oecumene een warm 
hart toedraagt in Noord-Holland. 
 

  

 

Organisatie 

Oecumenisch Platform Noord-Holland.  
Het netwerk van mensen en organisaties in Noord-
Holland, die de oecumene een warm hart toedragen. 
 

 

 

Uitvoering 

Kor Berghuis, adviseur maatschappelijke ontwikkeling 
en diaconaal opbouwwerker. 
Oecumenische Werkgroep De Egmonden. 
 

 

 

Kosten 

Tijdens de bijeenkomst zal worden gecollecteerd. Zorg 

daarom dat u contant geld op zak heeft. 

 

 

Aanmelden en informatie 

Vermeld met hoeveel personen u wilt komen. Dit in 

verband met de lunch. 

 

Contactformulier Oecumenisch Platform NH: 

https://www.oecumenischplatformnh.nl/?page=contact 

Email: info@oecumenischeplatformnh.nl 

Telefoon: 06 55884486 

 

 

Bezoek de website 

https://www.oecumenischplatformnh.nl/over-

ons/activiteiten en lees hoe u deelnemer kan worden 

van het oecumenisch netwerk Noord-Holland.   
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