Hoop doet leven
Zomerserie 2022 – De Duif
Als kwetsbaarheid dagelijks aan de orde is, onzekerheid over wat je dacht dat je leven was, als je wat je
bezit moet achterlaten en mensen verliest aan de oorlog – wat dan?
Soms is hoop het enige dat rest in tijden van oorlog.
We lopen te hoop, want hoop is een droom en zolang er leven is is er hoop. In deze zomerserie
verkennen we allerlei aspecten van hoop.
Want: hoop doet leven – die ervaring delen we.
Welkom in deze zomer in onze kerk, om je te laten voeden met de kracht van hoop.

17 juli 10:30 - Bert van der Meer –
Wie leeft van de hoop, zal sterven van de honger
Soms is hoop het enige dat je op de been houdt. Hoop
is je perspectief. Maar net als in het verhaal van de
krekel en de mier is het niet genoeg.
24 juli 10:30 - Jan Meijer –
Te hoop lopen
Protest, de hoop niet opgeven en een half miljoen
mensen in de jaren ‘80 voor de vrede. Als we nu in de
rij staan om te gaan vliegen, laten we de hoop dan
zweven?
31 juli 10:30 - Natasja Bakker –
Er gloort hoop aan de horizon
Wat is hoop? Hoe zichtbaar en grijpbaar is het begin
van iets nieuws. Moet je geloof hebben om te kunnen
hopen of hoop hebben om te kunnen geloven?

7 augustus 10:30 - Noud-Lodewijk van PoppelIk geef de hoop op!
Je zit gevoelsmatig op een doodlopende weg, en hoop
blijkt ijdele hoop. Mag je dan ook de hoop opgeven?
Zitten er verdiepende en openbrekende kanten aan
opgeven?
14 augustus 10:30 - Helma Schenkeveld –
Op hoop van zegen
Als belangrijke zekerheden om je heen wegvallen, als
je niet meer zelf het roer in handen hebt - kun jij je
dan toevertrouwen aan God? Op hoop van zegen.
21 augustus 10:30 - Maranca en Helma Schenkeveld –
Er straalt hoop, hoop om te leven
Zonder hoop kan je niet leven. Je staat ook niet alleen;
er staan familie en vrienden om je heen.
28 augustus 10:30 - Diana Vernooij –
Hoop is de droom van iemand die wakker is
Je weet niet of het goed komt. En hoop is de zekerheid
dat iets zinvol is, hoe de afloop ook is.

