
Celebrate 2021:
Het Koninkrijk van God

‘Vertrouw op Mij’

24 april 2021 in
Zutphen, 9.45 uur

Zin om samen te bidden?Zin om samen te bidden?

Zin om samen het geloof Zin om samen het geloof 
te vieren?te vieren?

    BELANGRIJK: wij houden ons aan het R.-K. protocol “Kerkelijk leven op ander-
    halve meter”. Meld je op tijd af als jij en/of je huisgenoten klachten hebben die
    passen bij het coronavirus zodat iemand anders op jouw plekje kan deelnemen!



Op zaterdag 24 april a.s. bent u van 
harte welkom voor een dag over 
gebed. Juist in deze tijd tussen Pasen 
en Pinksteren is het fijn om samen 
stil te zijn en te bidden. In de och-
tend spreekt Gerlo Sogtoen over het 
koninkrijk van God. Hoe ziet voor jou 
Gods Koninkrijk er uit, is dat voor 
in de hemel of voor nu op aarde? 
En waar vertrouw je God in je leven, 
bouwt Hij jouw leven? En hoe ziet dat 
leven er dan uit?      

In de middag maakt u kennis met 
diverse vormen van gebed. De dag 
wordt opgeluisterd met lofprijsmuziek 
en eindigt met een Heilige mis. Aan 
deze dag kunnen, vanwege de coro-
na-maatregelen, maar 30 personen 
deelnemen en daarom dient u zich van 
tevoren op te geven via  
https://celebratefestival.nl/opga-
ve-24-april/ Ook kunt het volgen via 
een livestream-verbinding.

Koffie/thee en een lunch worden u 
aangeboden. Voor de onkosten wordt 
er op de dag zelf gecollecteerd. De 
dag duurt van 9.45u tot 16.30u. Er is 
geen kinderprogramma.

Adres: (Parkeren kan naast de kerk)
Sint-Johannes de Doperkerk 
Nieuwstadskerksteeg 2
7201 NH  Zutphen

Voor informatie:
KCV
Prins Karelstraat 100
5701 VM Helmond
tel: 0492-554644 (di,woe)

     Bankrekening
     NL70RABO0113730616
     Helmond

Gerlo Sogtoen werkt als 
zelfstandig ondernemer 
in de zorg. Hij is mede-ei-
genaar van een zorgbe-
middelingsbureau en 
werkt daarnaast als ad-
viseur in de zorg. Samen 
met zijn vrouw Mariëtte 
woont hij in Houten. Ze 
hebben vier volwassen 
zelfstandig wonende kin-
deren. Sinds april 2017 
is hij voorzitter van de 
Pastorale Kerngroep van 
de Katholieke Charisma-
tische Vernieuwing (KCV)

https://celebratefestival.nl/opgave-24-april/
https://celebratefestival.nl/opgave-24-april/

