Klinkende namen in een feestelijk seizoen
Het is alweer vijf jaar geleden dat wij de Preek van de Leek in Amersfoort begonnen. Voor de preken
nodigen wij mensen uit die iets betekenen in onze stad. Mensen van wie wij denken dat ze ook een
mooi verhaal te vertellen hebben. En wat hebben we veel mooie Amersfoorters voorbij zien komen!
Herinnert u ze nog? Alle preken zijn trouwens nog terug te lezen op onze website
www.pvdl033.wordpress.com.
Andere programmering
De programmering van ons jubileumjaar ziet er iets anders uit dan u van ons gewend bent: twee
preken in het najaar en twee in het begin van het nieuwe jaar. Wij hopen dat op deze manier de
voorjaarsvakantie u en ons iets minder in de weg zit. Noteert u alvast in uw agenda: 30 oktober en
27 november 2016 en in het nieuwe jaar 12 februari en 5 maart.
Stadsdichter opent de reeks
Na een prachtige zomer, die van geen ophouden weet, zijn wij weer aan de slag gegaan om een
mooie, nieuwe reeks voor u samen te stellen. Wij zijn trots op het resultaat. Op 30 oktober bijt onze
stadsdichter Nynke Geertsema het spits af. Op 27 november gevolgd door Bülent Yokus, eigenaar en
bedenker van Wereldrestaurant Dara en het creatieve concept van De Nieuwe Stad. Op 12 februari
2017 beklimt Frederike Weisner, de inmiddels niet meer zo nieuwe directeur van theater de Lieve
Vrouw, de kansel. Remco Reiding sluit op 5 maart de serie af. Als onderzoeksjournalist slaagde hij
erin om nabestaanden op te sporen van Sovjetsoldaten die in Leusden op het Russisch Ereveld liggen
begraven.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze vier bijzondere Amersfoorters garant staan voor opnieuw prachtige,
boeiende, soms vrolijke en tot nadenken stemmende preken.
Jubileum!
Het is voor ons een bijzonder jaar dat we graag op een bijzondere, jubileumwaardige manier afsluiten:
een speciale editie van de Preek van de Leek aan het eind van dit seizoen. Zodra er meer bekend is,
hoort u dat natuurlijk van ons.
Een afscheid tot slot
Wiena Bakker, medeorganisator van (bijna) het eerste uur, moet wegens privé omstandigheden
stoppen met haar werkzaamheden voor de Preek van de Leek. Wij vinden dat heel erg jammer maar
begrijpen haar besluit. We zullen haar nog op een passende manier bedanken voor haar inzet.
Ook dit seizoen zijn we weer te gast in de St. Franciscus Xaveriuskerk aan ’t Zand 31 in Amersfoort.
De preken zijn vrij toegankelijk en duren van 16.00 tot 17.00 uur. Tijdens de dienst vragen wij u om
een vrijwillige bijdrage. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en een glas te drinken.
Tot 30 oktober!
Met vriendelijke groet,
Ruth Gorissen, Jos van Oord en Gerard van der Klis

