11 + 12 mei 2019

KERKEN

PAD

overzicht activiteiten 50 jaar SOGK

ZATERDAG 11 MEI 2019
Alle activiteiten van 10.00 tot 17.00 uur tenzij anders vermeld

PIETERBUREN
• Waddenkunstkring expositie
• Orgeldag met wisselende spelers en tussendoor orgelspel en zang door
Gerrit Reukema en Emma van Dijk
• Atelier Sytske ( Jachtlust Hoofdstraat 51) open van 11.00 - 17.00 uur

KLOOSTERBUREN

Willibrorduskerk

• Rondleiding kerk, koffie en thee
• Orgeldag
• Toneelstuk ‘Veur Altied’ om 20.00 uur

KLOOSTERBUREN

Nicolaaskerk

• Rondleiding kerk van 11.00 - 17.00 uur
• Kunstmarkt en verkoop orgel- lp’s en orgelboeken
• Orgeldag

HORNHUIZEN
• Stekjesmarkt met verkoop thee, koffie, soep, boeken, kleding e.d.
van 10.00 - 14.00 uur
• Hele dag beklimmen toren, koperen kast en ommetjes slingertuin

ULRUM
• Orgeldag en rondleiding tot 16.00 uur
• Expositie pronkrollen e.a. handwerken
• Verkoop koffie/thee

VIERHUIZEN
• Expositie Evelien Aalberts schilderijen acrylverf
• Orgeldag
• Toelichting kunstwerk ‘Aqua Permanens’, Cees Sillens

ZOUTKAMP
•
•
•
•

Expositie plaatselijke schilders
Fototentoonstelling oud Zoutkamp
Expositie geschiedenis van de kerk
Verkoop koffie, thee, bouillon, drankje

NIEKERK
• Orgelconcert Hans Fidom om 11.00 uur
• Rondleiding door ds. Klaas Pieterman om 13.00 en 15.00 uur

HOUWERZIJL
• Gratis entree theemuseum

ZUURDIJK
• Expositie Ben Steijn
• Orgeldag met verschillende spelers afgewisseld met spel door Peri Kim,
vaste bespeler van het Rohlfingorgel
• Zuurdieksterdag

LEENS
• Orgeldag
• Bezichtigen kerk en kaart en CD Hinszorgel verkoop

WEHE-DEN HOORN
• Pianospel door Jan Binnendijk van 13.30 - 16.30 uur
• Verkoop koffie/thee

WARFHUIZEN
• Kerk open, behalve tussen 14.00 - 15.15 uur

MENSINGEWEER
• Deskundige geeft info over Arp Schnitgerorgel

EENRUM
• Orgeldag van 10.00 - 16.00 uur
• De Notaristuin in Eenrum is open en viert ook feest

SAAXUMHUIZEN
•
•
•
•

Expositie silhouetten van dorpsgenoten door Noor Agter
Orgeldag
Verkoop koffie, thee en koek
Curiosakraam

WESTERNIELAND
• Bezichtigen kerk, koffie en thee
• Meeschilderen aan gezamenlijk schilderij

11 + 12 mei 2019

KERKEN

PAD

overzicht activiteiten 50 jaar SOGK

ZONDAG 12 MEI 2019
Alle activiteiten van 10.00 tot 17.00 uur tenzij anders vermeld

PIETERBUREN
• Waddenkunstkring expositie
• Optreden A-Lidele en DESnoots (muziek en zang) van 15.00 - 17.00 uur
• Atelier Sytske (Jachtlust) open van 11.00 - 14.00 uur

KLOOSTERBUREN

Willibrorduskerk

• Rondleiding kerk, koffie en thee
• Toneelstuk ‘Veur Altied’ om 20.00 uur

KLOOSTERBUREN

Nicolaaskerk

• Rondleiding kerk van 11.00 - 17.00 uur

HORNHUIZEN
• Hele dag beklimmen toren, koperen kast bekijken, ommetje slingertuin
• Verkoop koffie en thee en overgebleven spullen van zaterdagmarkt

ULRUM
• Expositie pronkrollen e.a. handwerken
• Verkoop koffie/thee
• Orgelspel door Hans Nomen om 14.00 uur

VIERHUIZEN
• Expositie schilderijen
• Ria Loohuizen duurzaam en biologisch eten proeverij en informatie
om 12.00 - 17.00 uur

ZOUTKAMP
•
•
•
•

Expositie plaatselijke schilders
Fototentoonstelling oud Zoutkamp
Expositie geschiedenis van de kerk
Verkoop koffie, thee, bouillon, drankje

NIEKERK
• Rondleiding door ds. Klaas Pieterman om 13.00 en 15.00 uur

HOUWERZIJL
• Gratis entree theemuseum

ZUURDIJK
• Expositie Ben Steijn
• Poppenspel door Arthur Kruisinga (duur 20 minuten) om 14.30 uur

LEENS
• Kerkdienst om 9.30 uur (niet storen)
• Bezichtigen kerk en kaart en CD Hinszorgel verkoop

WEHE-DEN HOORN
• Pianospel door Jan Binnendijk van 13.30 - 16.30 uur
• Verkoop koffie/thee

WARFHUIZEN
• Kerk toegankelijk na 12.00 uur
• Rondleiding door pater Hugo in kluiskapel met sacristie en het
kluizenaarskoor om 13.30 en 15.30 uur

MENSINGEWEER
• Orgelspel en zang door Vincent Hensen-Oosterdijk en Emma van Dijk
van 13.00 - 15.00 uur
• Gastvrouw aanwezig vanaf 10.30 uur

EENRUM
•
•
•
•
•
•

Kerkdienst van 9.30 - 10.30 uur (niet storen)
Verkoop koffie/thee vanaf 10.30 uur
Dorpslunch i.s.m. mosterdmakerij van 12.00 - 14.00 uur
Tentoonstelling maquettes door kinderen
Info over educatieproject ‘Geknipt voor de kerk’
De Notaristuin in Eenrum is open en viert ook feest

SAAXUMHUIZEN
• Expositie silhouetten van dorpsgenoten door Noor Agter
• Verkoop koffie, thee en koek
• Curiosakraam

WESTERNIELAND
• Bezichtigen kerk, koffie en thee
• Meeschilderen aan gezamenlijk schilderij

KERKENFIETSPAD is mede

mogelijk gemaakt dankzij

