
 

 

Programma Open Huis 
Ontmoetingskerk 

januari t/m augustus 2023 

(elke 2e en 4e woensdagmorgen van de maand) 
Alle programma’s onder voorbehoud  

Raadpleeg de website  

11 januari 'Het was koud, zo bitter koud'. Jacques Dane, verbonden aan het Onderwijs-

museum , houdt een lezing over    leven en werk van kinderboekenschrijver 

W.G. van de Hulst (1879-1963) 

25 januari De Voedselbank in Dordrecht. Marja Luijten vertelt over de belangrijke taak en 

de noodzaak van de voedselbank. 

8 februari Art Nouveau in Dordrecht. Journalist Henk Mesman laat ons meegenieten van 

deze  elegante kunststroming die ook in Dordrecht nog overal is terug te vinden.  

22 februari ‘Jeanne ‘d’Arc, van boerenmeisje tot legerleider en heilige’. Dhr. Jan de Boer 

vertelt haar levensverhaal binnen de context van de 100 jarige oorlog tussen En-

geland en Frankrijk. 

8 maart.  Op internationale vrouwendag vertelt Marieke Schakel van Wereldwijven ATE-

LIERS uit Dordrecht over het atelier en de buitenlandse vrouwen die samen 

prachtige creaties maken. 

22 maart Mirjam Foekema over ‘Pareltjes in de ouderenzorg’, een boek wat zij  schreef 

over haar ervaringen in de ouderenzorg. 

12 april  ‘Plantaardigheden’. Pieter Schoon, auteur van het boek ‘Biesbosch Flora, voor-

malig huisarts en nu vrijwilliger in de Dordtse Biesbosch, laat ons kennismaken 

met de bijzondere waarde van de flora in de Biesbosch voor onze gezondheid. 

26 april  Jorien Vegter geeft een update over het werk van de stichting Sport For Empo-

werment in Sierra Leone, waar haar dochter nauw bij betrokken is. 

10 mei  ‘De Dordtse affaire’ Frank van Riet vertelt over zijn recent verschenen boek over 

vervolging, verzet en verraad in en om Dordrecht 

24 mei   Percival Stubbs geeft een lezing over de Vestaalse Maagden. 

     Minou den Hals omlijst deze lezing met prachtig harpspel. 

14 juni  Harm Blom , boswachter bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch, geeft een lezing  

     over de Visarend in de Biesbosch. 

28 juni  Slotdag met ? ? ? en afgesloten met een pannenkoekenmaaltijd 

19 juli   Zomerprogramma (3e woensdag) 

16 aug.  Zomerprogramma (3e woensdag) 

 U bent op bovenstaande data van 10.00 - 12:00 uur harte welkom in de Ontmoetingskerk, 

Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht. Ingang Lunenburgplein t.o. eindhalte bus 5 en 7 

Inloop vanaf 09.45 uur, de presentatie begint om 10,15 uur. Voor meer informatie:  

Kijk ook op de website van de kerk: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl  of bel of mail naar  

Contactpersoon: 

Idelette Reehorst, tel. 078 -617 75 89 (coörd.)  of Cor den Dopper, tel. 06.51 56.50 02 

E-mail: ideletter@hotmail.com        E. cjdendopper@gmail.com 

mailto:ideletter@hotmail.com

