Online college PKN: Prof. dr.
Theo Boer over het goede sterven

Voor informatie en aanmelden klik hier.

Online college PKN: Prof. dr.
Beatrice de Graaf over het
verlangen naar veiligheid

Voor informatie en aanmelden klik hier.

Online college PKN: Prof. dr.
Dorottya Nagy over migratie

Voor informatie en aanmelden klik hier.

Online college PKN: Prof. dr.
Gert Noort over missionair elan

Voor informatie en aanmelden klik hier.

Expositie ‘Hilversum 75 jaar
bevrijding herdacht’

In de Regeboogkerk. Door de coronamaatregelen is de expositie alleen op
afspraak te zien op de eerste en derde dinsdagmorgen van de maand. Klik
hier voor aanmelding.
De foto’s van deze expositie zijn na de opening van de expositie ook te
zien op de website van de
Regenboogkerk https://regenboogkerkhilversum.nl/exposities/

Wandelen met… in Spanderswoud

Kom op zaterdag 24 april om 10u00 naar de bossen van het Spanderswoud, de
ingang aan de Oude Meentweg. We wandelen van 10u00 tot 12u30 uur met
onderweg ergens koffie in de frisse lucht. Neem wel 3 euro mee voor de
koffie. Geef je uiterlijk donderdag 25 maart op bij Conny via
connyroozendaal@hetnet.nl of of bij Flora via vandijkendaal@hotmail.com.
De Regenboogkerk kent de traditie van ‘Wandelen met…’. Met elkaar een
wandeling van ongeveer twee uur plus koffie. Van het kabinet kunnen vanaf
16 maart vier volwassenen met elkaar in de buitenlucht sporten. Dat
betekent dat ‘Wandelen met…’ weer kan worden opgepakt. Ook deelnemers van
buiten de Regenboogkerk zijn van harte welkom.

Jongerenviering ‘Schep je mee?’
met band Bread&Fish – ook online

Jongeren tot 18 jaar van harte welkom in de kerk.
livestraem via: De Morgenster (morgensterhilversum.nl)
muzikaal begeleid door de Hilversumse interkerkelijke band Bread&Fish.
Liederen van Sela, Oden van Salomo, Psalm Project en Psalmen voor Nu.
Leiding: Katinka van Buuren en Anne-Mareike Schol
Klik hier voor meer informatie.

Via Zoom napraten over The
Passion

De Bethlehemkerk nodigt je van harte uit om met elkaar na te praten

over de live-uitzending van The Passion.
Het is wel noodzakelijk om je vooraf aan te melden via
passion@bethlehemkerk.nl. Je ontvangt vervolgens de inloggegevens.

PaasChallenge Bethlehemkerk –
Hilversum Zuid

De PaasChallenge is een spel in de buitenlucht. Een combinatie van een
QR-code speurtocht en een escaperoom. Je wordt meegenomen door de stad
Jeruzalem in de tijd van Jezus. Je kiest één van de karakters in het
verhaal en door middel van aanwijzingen ga je langs verschillende
locaties. De aanwijzingen nemen je mee in het verhaal van Pasen en zorgen
ervoor dat je de eindlocatie kunt bereiken.
Verschillende kerken in Hilversum organiseren de PaasChallenge. Zo zijn
er in Hilversum verschillende routes. De PaasChallenge van de
Bethlehemkerk kun je doen van 1 tot en met 5 april. Klik hier om je aan
te melden.
De Paaschallenge is corona-proof en wordt individueel, in tweetallen of
als huishouden gelopen. Ook super leuk voor je buren, vrienden en
klasgenoten.

Via Zoom napraten over The
Passion

Vitamine G en de Diependaalsekerk nodigen je van harte uit om met elkaar
napraten over wat de live-uitzending van The Passion. Direct na de liveuitzending.
Het is wel noodzakelijk om je vooraf aan te melden via
thepassion@diependaalsekerk.nl of thepassion@vitamineg.net. Je ontvangt
dan de inloggegevens.

