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BEWERKEN, BEWAREN... EN DOORGEVEN
Landelijk bureau DISK moet na 42 jaar om financiële redenen de
deuren sluiten. Voor de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA
valt na bijna 27 jaar het doek. We willen dat markeren met een
afscheidsbijeenkomst op 16 mei.
In de loop van de jaren zijn er vele bloemen opgebloeid in de tuinen
van het arbeidspastoraat en de campagnes tegen verarming en
verrijking. We bewerkten de perken van ‘geloof, arbeid en economie’,
‘geloof, economie en duurzaamheid’, ‘verarming en verrijking’, ‘diaconie’
en ‘SchuldHulpMaatje’.
We kijken tijdens de bijeenkomst ‘Bewerken, bewaren... en doorgeven’
niet alleen terug op die noeste arbeid in de hof. We staan ook stil
bij het moment waarop we het hek moeten sluiten. En we leggen de
vraag bij de kerken neer welke delen van de tuin we niet kunnen laten
verdorren en wie ze dan zal bemesten en water geven.
Natuurlijk willen we elkaar aan het eind van de bijeenkomst ook graag
in een informele sfeer ontmoeten.
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die met ons werk verbonden
is of het een warm hart toedraagt. De toegang is gratis.Voor mensen
met een smalle beurs is reiskostenvergoeding mogelijk.
Meld u s.v.p. aan voor deelname, zodat wij weten waar wij op kunnen
rekenen, onder meer in verband met de catering.
U kunt zich opgeven via info@disk-arbeidspastoraat.nl of 073-6128201.
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Terugblikken

PROGRAMMA
13.30 – 14.00
14.00 – 14.10
14.10 – 14.40

Stilstaan bij het
afscheid

14.40 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 15.55

Een lach en
een traan

15.55 – 16.00
16.00 – 17.00

Inloop, koffie, thee.
Opening door Hub Crijns, directeur DISK en lid
werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA.
Terugkijken op de geschiedenis van het arbeidspastoraat,
DISK, Arme Kant van Nederland/EVA, geloof en
economie, duurzaamheid door Herman Noordegraaf.
Blik op het heden door voorzitter Richard Vissinga en
vice-voorzitter Jozef Wissink met tevens afscheid van
het personeel.
Een lach en een traan met cabaretière Riet
Karsenbarg.
Vooruitblik door Trinus Hoekstra. Hoe moet het verder
met de erfenis van DISK en Arme Kant en wie pakken
dit op?
Reacties door ds. Karin van den Broeke
(preses Synode PKN), mgr. Ted Hoogenboom
(hulpbisschop aartsbisdom Utrecht namens de R.-K.
Bisschoppenconferentie), en ds. Klaas van der Kamp
(algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland).
Meditatie en afsluiting door Hub Crijns.
Hapje, drankje en ontmoeting.
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ARME KANT VAN NEDERLAND/EVA (1987 - 2014)

Datum en tijd
Vrijdag 16 mei 2014, 14.00 - 17.00 uur.
Binnenlopen vanaf 13.30 uur.
Adres:
Bergkerk, Abraham Kuyperlaan 2,
3818 JC Amersfoort, 033-4617917.
Openbaar vervoer
Vanaf station Amersfoort Centraal bus 1, 19, 52 of 56.
Lopen kan ook: ongeveer 10 - 15 minuten. Zie kaartje.
Met de auto
Raadpleeg www.anwb.nl of het navigatiesysteem in uw auto.
In de buurt van de Bergkerk is het gratis parkeren.
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