
Orange the World 

Donderdag 25 november tot 10 december 

In deze periode wordt in heel de 

wereld stil gestaan bij en actie 

gevoerd tegen geweld tegen vrouwen 

en meisjes. Gebouwen worden 

opvallend oranje uitgelicht. De 

gemeente Bergen vond het Witte 

Kerkje in Groet een mooie locatie. We 

doen graag mee en besteden er 

aandacht aan op verschillende 

manieren. (www.orangetheworld.nl) 

 

Kerst Inn  
Zondag 12 december 

De Kerst Inn: net als ieder jaar geen poespas en commercie 

maar kerstliederen zingen, met een glas Glűhwein of 

warme chocola. Meer is niet nodig om kerst te vieren. 

Onder voorbehoud van de coronamaatregelen. 

Plaats: Dorpskerk Schoorl Duinweg 5 

 

Mogelijke wijzigingen, vanwege coronamaatregelen laten we 

weten via www.kerkschoorl.nl en facebook.  Info en opgave: 

lettieoosterhof@gmail.com 

Tel: (072) 743 94 50 /0612144060                  

 

http://www.orangetheworld.nl/
http://www.kerkschoorl.nl/
mailto:lettieoosterhof@gmail.com


Zinnig en Zalig 

 

 
 

 

Activiteiten 
vol zinnige vragen en zalig eten 

September-December 2021 

Protestantse Gemeente te Schoorl- Groet- Camp 

 

 

 



Inspiratiewandeling  
Zaterdag en zondag 2 en 3 oktober 

Op 17 adressen in Groet kun je je laten inspireren door een 
gebouw, gedicht, kunst of…kopje koffie. Er is geen vaste route. 
Maar wel een kaartje met genummerde inspiratieplekken. 
Uiteraard kun je ook een keuze maken uit het aanbod. Je kunt het 
Witte Kerkje in Groet als startplek gebruiken. Zie de 
routebeschrijving bij dit programma.  

Tijd: vanaf 11.00 uur 
Plaats: Witte kerkje te Groet 

Op Zondag is er om 10.00 uur in de kerk een dienst. 

Uiteraard kun je je daar ook laten inspireren.  

 

Verboden boeken 
Woensdag 13 en 27 oktober, 10 en 24 november 

Wat zijn toch apocriefe bijbelboeken? Waarom mochten ze 
niet in de echte bijbel, de “canon”? Wie schreven ze en 
waar gaan ze eigenlijk over? Verhalen die verrassend, soms 
raar en onbekend zijn over Jezus en andere heiligen. 
Andere gaan over de filosofie van de gnostiek. Bekend zijn 
de teksten die gevonden werden in 1945 in de woestijn bij 
Nag Hammadi en Qumran. 

Tijd: 14.00 uur 
Plaats: Rooms Katholieke kerk Heereweg 171 Schoorl  
 
 

 



Bestemming onbekend 
Zondag 7 november 

Voor de vijfde keer een voorstelling van Lettie Oosterhof, 

gemaakt rond Alle(-r-)zielen. Op 1 en 2 november delen 

mensen in en buiten kerken hun herinneringen en gemis van 

overleden geliefden. Lettie vertelt verhalen over de 

levensreizen van heel verschillende mensen en opent 

nieuwsgierig hun reiskoffers. De verhalen weerspiegelen 

onze eigen reisverhalen en die van de mensen die we 

missen.  

Onderweg zingt Karin ten Cate liederen uit alle seizoenen 

van het leven. Paul Pleijsier begeleidt haar op gitaar. 

Tijd: 16.00 uur 

Plaats: Dorpskerk Schoorl Duinweg 5 

Toegang: een gift wordt op prijs gesteld. 

Walking Diner 
Vrijdag 19 november 

Een walking diner is een prachtige manier om elkaar te 
ontmoeten. De deelnemers koken en eten steeds met 
andere disgenoten en gaan van het ene naar het andere 
huis. We beginnen en eindigen samen en daarna is het een 
verrassing voor wie je kookt, bij wie je aan tafel schuift en 
in welk huis. Wie zich heeft opgegeven krijgt verdere 
informatie over plaats en kookopdracht.  
 
Tijd: 18.00 uur 
Opgeven: tot uiterlijk 10 november bij: 
lettieoosterhof@gmail.com 
 


