AANGEPASTE VERSIE IVM CORONA MAATREGELEN
In deze corona-tijd kunnen veel activiteiten en evenementen niet doorgaan. Kerkdiensten
worden veelal online gehouden. Maar aan het begin van het jaar samen bidden, dat moet toch
wel kunnen? Als werkgroep onder de vlag van Missie in Meppel willen we graag iedereen
uitnodigen om in de Week van Gebed kleinschalig, en met name in de open lucht, samen te
komen en samen te bidden.
Daarom hebben we in het programma een aantal gebedswandelingen opgenomen. In bijna
iedere wijk van Meppel en in Nijeveen wordt een wandeling gehouden. Bij ieder startpunt is een
contactpersoon aanwezig die enige begeleiding geeft.
In Nijeveen kun je hieraan meedoen op vrijdagochtend, in Meppel op dinsdag- of vrijdagavond.
Bij de ‘afhaalkerk’ bij de Kameel kun je tussen de aangegeven tijden doorlopend terecht.
21 januari is er van 20-21 uur vanuit de Hoeksteen een uitzending. De afsluiting op zondag 24
januari om 19.00 uur vanuit de Kruiskerk kan meegevierd worden via de kanalen van de kerken
die aangesloten zijn bij Missie in Meppel.

Voor de gebedswandelingen graag aanmelden op de website
www.missieinmeppel.nl of via het emailadres gebed@missieinmeppel.nl
Zie voor de data en tijden onderstaand schema
De hele
Afhaalkerk,
9.00 –21.00
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Dinsdag
Gebedswandeling
19.00
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Gebedswandeling
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20.00 -21.00
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19.00
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19.00
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19.00
Berggierslanden
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In de tuin van De Kameel,
Zuideinde 31
Start bij Leger des Heils,
Havenstraat 13
Start bij Het Erf, Atalanta 2
Start bij het Winkelcentrum/Cafetaria
CGK De Hoeksteen
www.cgkmeppel.nl
Start bij het Wijkcentrum De Koeberg,
Rembrandtplein
Start bij de Kruiskerk,
Thorbeckelaan 73
Start bij de Tennishal,
Valeriaan/hoek Bernagie
Start bij Jenny Hak, De Veurdele 95,
Nijeveen 0522-261536
GKv Kruiskerk
Via livestream in de kerken

