
 

 

Programma Open Huis 
Ontmoetingskerk 

januari t/m aug. 2022 

(elke 2e en 4e woensdagmorgen van de maand) 

Alle  programma’s onder voorbehoud  

Raadpleeg de website  

 
12 januari Vervalt, vanwege overheidsmaatregelen 

26 januari Arie Noort vertelt met film en foto’s over zijn reis naar IJsland en de Noord-
kaap 

9 februari Open Huis PLUS +  

Albert Cuyp in het Dordrechts Museum. Een presentatie van Sander Paarl-
berg, conservator van het Dordrechts Museum. Bij voldoende deelname 
wordt op een nog nader te bepalen datum een workshop gegeven In het 
kader van de tentoonstelling “In het licht van Albert Cuyp”. 

23 februari Rinette Reynvaan, voorzitter van de Vereniging Oud Dordrecht geeft een 
lezing met beelden over onze mooie stad. 

9 maart Jacques van der Neut geeft een presentatie over de bijzondere natuur in het 
gebied van de Algarve en Zuid Spanje. Van de Rio Formosa tot de  
imposante kurkeiken van Extremadura. 

23 maart Riet Boogaard laat aan de hand van prachtige afbeeldingen zien hoe  

’Het Laatste Avondmaal’ op diverse manieren is verbeeld in de kunst. 

13 april Dhr. Ary Boogerman van de stichting Stolpersteine vertelt over het bel-
angrijke werk van deze stichting en over Dordtse families waar Stolperstenen 
voor geplaatst zijn. 

27 april Geen Open Huis in verband met Koningsdag 

11 mei Jan van Vliet over 75 ( +2) jaar bevrijding en wat vrij zijn toen en nu beteken. 

25 mei Percival Stubbs geeft een lezing over Romeinse triomfbogen. Minou den 
Hals omlijst deze lezing met prachtig harpspel. 

8 juni  De geboorte van Nederland. Marianne Eekhout van het Dordrechts Museum ver- 
   telt over de tentoonstelling n.a.v. het feit dat Nederland dit jaar 450 jaar bestaat. 
   De reizende tentoonstelling zal dan ook in de Ontmoetingskerk te zien zijn. 

22 juni Slotdag met cabaret van de Dordtse Jennifer Evenhuis en een pankoeken-
maaltijd. 

20 juli Zomer Open Huis met lazing van Albert Megchelsen over zijn jeugd en over  
zijn boek: ‘Leven en wonen op de Bovenste Beversluisplaat, in de wildernis 
van de Biesbosch’. 

17 aug. Zomer Open Huis met de traditionele ‘Zomerquiz’. 

 

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

Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht. 

Mocht er vanwege de overheid beperkende maatregelen van toepassing zijn, kijk altijd 

voor meer informatie ook op de website van de kerk: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

of bel naar  

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

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


