INFORMATIE OVER ZONDAG 24 SEPTEMBER
VREDESZONDAG
vieringen
U kunt kiezen uit
10.30-10.50 uur
10.00-11.00 uur

Pepergasthuiskerk, Peperstraat 21-29
Stefanuskerk, Noorddijk

wandelen en fietsen
* na de viering in de Pepergasthuiskerk kunt u om
10.50 uur
pelgrimswandeling maken naar Bevrijdingsbos (5,5 km)
11.00 uur
met uw fiets in een groep naar Parkeerplaats Noorddijk
11.00 uur
met uw auto naar Parkeerplaats Noorddijk
* na de dienst en het koffiedrinken in de Stefanuskerk kunt u vanaf
Parkeerplaats Noorddijk om
11.35 uur
korte pelgrimswandeling naar Bevrijdingsbos (2,5 km)
11.35 uur
met rolstoel of scootmobiel naar Bevrijdingsbos (verhard)
* alle groepen uit de Peper en de Stefanuskerk komen rond 12.15 uur aan bij de “leerherberg”, dat is het
plein aan het einde van het vrijheidspad in het Bevrijdingsbos, bij het bruggetje in de Stadsweg; daar
ontmoeten we elkaar en zingen een vredeslied. Daarna gaan we samen naar Kerkenheem, daar komen we
tegen 12.45 uur aan. Voor wie niet meekan of -wil naar het Bevrijdingsbos, staat er een kopje koffie klaar in
Kerkenheem.
pelgrimswandeling
Bij een pelgrimswandeling hoort stilte. Het eerste kwartier tijdens de wandeling vanuit de Peper loopt u in
stilte. U krijgt een tekst mee waarover u kunt mijmeren of verder denken. Na het kwartier kunt u contact
zoeken met een medewandelaar om rondom de tekst elkaar te ontmoeten. Kijk of u iemand kunt ontmoeten
die u nog niet (zo goed) kent. U kunt ook de hele wandeling in stilte lopen.
De wandeling vanuit de Stefanuskerk is korter; ook op die wandeling krijgt u een ‘mijmer’tekst mee of kunt u
ervoor kiezen helemaal in stilte te lopen.
lunch
Graag uw eigen lunch meenemen, die is op deze zondag ook voor uzelf bestemd.
Koffie, thee, melk, karnemelk en fruit staan klaar in Kerkenheem.
middagprogramma
Om 13.45 uur begint het middagprogramma in de Stefanuskerk; dat zal een muzikale viering zijn, verzorgd
door het muziekteam van de Peper rond het thema ‘vrede’. De viering is om 14.30 afgelopen.
kinderen
Voor de kinderen is er na de lunch een eigen middagprogramma. Voor de kinderen tussen 0 – 4 jaar is er
oppas.
Rond 14.20 uur zullen zij in de kerk komen en zich aansluiten bij hun ouders of anderen.
terug naar de binnenstad
Om 15.02 en 15:32 uur vertrekt lijn 3 vanaf halte Mooiland (in 10 min. lopen vanaf Kerkenheem te bereiken
via het fietspad naast de Parkeerplaats).
Voor de omgeving Peperstraat: uitstappen op het Zuiderdiep.

