
t4-"..,^,L^.-.^' l-t*Z:*
Graag wil ik u vanmorgen van harte feliciteren met deze ffiÈ" nieuwe

kerkzaal.

Zo' sfeervolle ruimte is van grote betekenis voor het werk van de geestelijke

verzorgmg.

wlll van de kerk ss6ft aan dat aan erns werk door de directie-_:=__
en de medewerkers van de inrichtin bijzondere wordt toegekend
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plaa krijgt ons we{fri@en wordt net ook@ba}in een
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die we ondanks de muren met elkaar hebben.

diepste onr

leven. Open gaan staan voor wat uit de traditie tot je komt. Een di steln

kerkzaal

verstaarr, ín jezelf of van buiten jezelf._ -( \ --=-- _

Verbonden mogen zijn met anderen.

Iaat ook zien waar het in het werk van de geestelijke verzorging-/-
gaat. fot jezelf konerl ue@1ep@le.zoeken in het

/c/.

Bij de voqleqwlng yande kerkzael wil ik jullie graag ook isls aalbíeder vatruit

de Dienst Geesteli ke Verzorging in Den Haag.
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Ik heb gezocht S SVINboli zien waar het in deze

Grkr-trti"ote om gaat.

mens dat er naar je geluisterd wordt. Hij staat ook voor het vermogen tot

cn.

luisteren dat je zelf hebt.

En dan dqÉeesteÈ, daarin zie ik
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<- tc t om je aan vast te houden
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Vele huizen van zeedieren met elkaardan tenslotte

Een (rcÏte schelp als teken van dingen helemaal bi f en die je

verbonden. leder z'n ergen plaats, maar wel in gemeenschap met anderen.
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Ik geefhetjullie voor deze kerk.

En ik wens jullie toe dat je in deze vernieuwde ruiqlte insplIatie, geestkracht,

mag opdoen voorje persoonlijk leven en voorje leven samen met anderen.
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Beste mensen,

De kerkzaal yan Norgerhaven is gerenoveerd-
Na goedleruing van dinerse instanties binnen Norgerhaven en onder
begeleiding van interieurarchitect Dict de Jong uit Leeuwarden is de oude
kerkzaal omgetoverd tot e€n sfeervolle ruimte.
We ziin er oDtzettend blil mee en ook wel een bee§e &ots dat in goede
samenwerking met verscbilbnde betrollenen deze ruimte binnen een
gewangenis zo kan worden gerealiseerd.
OB oDze dank te laten blijlen, nodigen wij jullie uit rroor zondagmorgen I I
maarl Het ligt dan in onze bedoeling in een rrat feesteliike ambiance om
tiidens de kerkdienst aandacht te besteden aan de fi.mctie rran de terkzaal in
Norgerhaven err jullie voor de medewerking te bedanken.
Wees niet bang voor onze 'bekeringsiiver', maar: laat u leiden door onze



goede b€doelingen!
Iullie zijn ra harte we&om, e\Entueel met patner, op zoudagmoÍgen ll
maart De lerldienst begiDt om I l.0O uur.
Mocht it PIan ziin om te komen, l.rt ons dat dan errcn weten.

8roet,

Ds. lllan der ZlYaÍr Pastor Ben Rijpkema

T-TT I 
'

tltl+rttt
tt

t
tf

f

tt ttït

ttt

2

G


