Activiteiten weekprogramma Feest van de Geest –
St. Caeciliakerk te Rotterdam Alexander
WOENSDAG 28 MEI
Opening van ‘Feest van de Geest 2014’ voor het gehele cluster ‘Van
Rotte, IJssel tot Lek’, aanvang: 19.30
Met toespraken van Jaap Smit
(Commissaris van de Koning in Zuid
Holland) en drs. ing. Klaas van der
Kamp (secretaris van de Raad van
Kerken).
M.m.v. het oecumenisch koor
‘Hemelsbreed’ o.l.v. Willem Blonk.
Iedereen is uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. uur.
DONDERDAG 29 MEI
Na de viering (Hemelvaartsdag) kunnen, tijdens het koffiedrinken,
duifjes uitgeknipt worden. Deze worden aan een hoepel in de kerk
opgehangen. Alle bezoekers die de manifestatie ‘Feest van de
Geest’ in de St. Caeciliakerk bezoeken krijgen, als herinnering, zo’n
duifje mee.
VRIJDAG 30 MEI

Ferry Albers en Netty Meijer, die in
onze kerk exposeren, schilderen
buiten op het plein voor de St.
Caeciliakerk.

ZATERDAG 31 MEI
De kerk is van 11.00 tot 16.00 uur open voor het bezoeken van de
diverse kunsttentoonstellingen: Feest van de Geest kunstwerk,
fototentoonstelling Theo Albers, kinderkruisweg, speksteenbeelden,
Sara-poppen, glas-in- betonraam met het Scheppingsverhaal, het
Mariaraam, enz.
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ZONDAG 1 JUNI
Concert door het ensemble Trevoc, met als
thema‘De vier elementen in muziektaal’.
Het concert begint om15.00 uur.
Na afloop is er een hapje en een drankje.
MAANDAG 2 JUNI
Schilderen met als motto ‘In Vuur &
Vlam’. Tijd: 11.00–14.00 uur, met
broodjeslunch (hiervoor wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd). Tijdens
deze spirituele workshop wordt gekeken
naar kunst met betrekking tot het feest
van Pinksteren. Er zijn verschillende kunstwerken van de
kunstenares Corina Heijnis waar we inspiratie uit kunnen halen.We
gaan met elkaar schilderen vanuit gevoel en persoonlijk geloven in
de kracht van de Geest, die ons allen graag bemoedigend ‘In Vuur
& Vlam’ zet. De schilderworkshop wordt door de kunstenares zelf
verzorgd. Schilderervaring is niet vereist! Kosten voor de
workshop: € 5,00 inclusief canvasdoek en acrylverf. Na afloop kun
je met trots je schilderij meenemen en misschien heb je een
nieuwe uitdaging ontdekt…schilderen! Er kunnen 12 mensen
deelnemen.
DINSDAG 3 JUNI
Onder leiding van Aline Maurer komt groep 8 van
basisschool ‘De Pionier’ van brooddeeg Sara-poppen
maken (9.00 – 12.00 uur).
WOENSDAG 4 JUNI
Groep 6/7 van basisschool ‘De Kleine Prins’ komt van 8.45 uur tot
12.00 uur Sara-poppen maken.
‘s Middags bent u, van 13.30 tot 16.00 uur, welkom voor een
zangmiddag: 'Kun je nog zingen in de lente en de zomer'
onder leiding van Kees Schoolenberg en Hildegard Verbaarschot.
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DONDERDAG 5 JUNI
Bustocht. Voor bezoekers
zonder auto die toch graag een
kijkje willen nemen in de
andere deelnemende kerken,
rijdt vanuit de St. Caeciliakerk
‘s morgens en ‘s middags een
busje. Per rit kunnen 8
personen mee.
Vertrek ’s morgens om 10.30 uur vanaf de St. Caeciliakerk naar de
St. Josephkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel en de St. Paulus’ Bekering
en de Hoeksteen in Capelle a/d IJssel. Het busje is om 12.30 uur
terug bij de St. Caeciliakerk.
‘s Middags vertrekt het busje om 13.30 uur vanaf de St.
Caeciliakerk en rijdt langs de Open Hof in Ommoord, de Wingerd in
Krimpen a/d IJssel en de Ontmoetingskerk in Krimpen a/d Lek. Om
15.30 uur is de bus terug bij de St. Caeciliakerk. Kosten per busrit,
retour gelijk aan de wijkbus.
Recreatieve Fietstocht o.l.v. Guus en Hildegard Verbaarschot van
26 km, langs de Open Hof, de St. Josephkerk in Nieuwerkerk a/d
IJssel, de St. Paulus’ Bekeringkerk en de Hoeksteen in Capelle a/d
IJssel. Zelf een lunch meenemen. Zorg voor een goed onderhouden
fiets! Verzamelen bij de St. Caeciliakerk om 10.30 uur. Terug rond
15.30 uur.
VRIJDAG 6 JUNI
Ferry Albers en Netty Meijer schilderen buiten op het plein voor de
St. Caeciliakerk.
Van 14.00 uur tot15.30 uur kunt u deelnemen aan een
bloemschikworkshop o.l.v. Xenia van den
Dool. Aan de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
ZATERDAG 7 JUNI
Recreatieve fietstocht, o.l.v. Guus en Hildegard Verbaarschot.
Afstand: 34 km.
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