De Haven
Kerk voor Kanaleneiland

Kijk mee in
de Haven
met het film
pje op
onze webs
ite!

De Haven: ontmoeting, gezelligheid en samen nadenken over God en geloof
De Haven wil een plek bieden waar alle Kanaleneilanders elkaar
kunnen ontmoeten. Elke zondag is er iets te beleven in de Haven.
Of je nu christen bent of moslim, gelovig of ongelovig, oud of jong.
Iedereen is welkom! Onze uitvalsbasis is buurtcentrum ‘Bij
Bosshardt’ van het Leger des Heils.
De Haven heeft als missie: “Meer van Jezus op Kanaleneiland”. We
geloven dat de Naam van Jezus op elke plek schitterende veranderingen brengt in het leven, dus zeker ook op Kanaleneiland! Bij de
Haven kunnen mensen groeien in hun geloof of juist het geloof voor
het eerst gaan ontdekken. Dit verandert het leven van mensen.
Iedere zondagmiddag starten we met het Koffiehuis. Hier kan iedereen terecht voor een kopje koffie of thee en een praatje. Ook hebben we onze eigen Koffiebakfiets. Daarna volgt de Havenontmoeting, waar het draait om Jezus, geloofs- en levensvragen, gezelligheid en ontmoeting. Voor de kinderen is er een apart kinderprogramma met een Bijbelverhaal en de leukste knutselwerkjes! Elke
ontmoeting eten we samen. Iedereen neemt dan wat mee.

De Havenontmoetingen
 Havenmaaltijd: een driegangendiner voor
de buurt
 Havenanker: aanbidding en Bijbelstudie
 Havenvuur: een Bijbelverhaal staat centraal

Ik word vriend!

“Hier word je geaccepteerd om
wie je bent.”

Steeds meer wijkbewoners weten de weg naar de Haven te vinden. Ze komen langs voor een kopje koffie in het Koffiehuis, helpen mee met de Havenmaaltijd of schuiven aan, en een aantal ontdekt meer over Jezus en het
geloof in het Havenanker en het Havenvuur.
De Haven bestaat sinds begin 2013. We zijn God dankbaar voor de mooie dingen die Hij geeft en we laten ons telkens weer verrassen door wat er gebeurt.
De Haven is nu in een volgende fase aangekomen. Het eerste zoeken en aftasten is voorbij. Per 1 oktober 2018 is onze nieuwe pionier Mirjam Verschoof
gestart voor een periode van vier jaar. Ook zoeken we meer de samenwerking
met andere kerken en organisaties in de wijk (o.a. Leger des Heils).

vaste bezoeker van de Haven

Wat krijg je als vriend?
Als vriend van de Haven ontvang je
vier keer per jaar de vriendennieuwsbrief met verhalen uit de
Haven. Eén keer per jaar organiseren we een Open Haven voor alle
Vrienden van de Haven.

Om dit alles mogelijk te maken, is de Haven deels afhankelijk van donateurs
en giften. De steun van een vriendenkring die een bescheiden steentje
Kijk ook o
bijdraagt is daarbij onmisbaar.
p
www.dehav
enkanaleneila
nd.nl
Doe je mee en word je ook onze vriend? Alvast hartelijk bedankt!

JA, IK WORD VRIEND!



Vriend worden kan heel gemakkelijk online via www.dehaven-kanaleneiland.nl/vrienden (ook voor eenmalige gift)
U kunt ook dit kaartje invullen en opsturen naar De Haven, t.a.v. Wilma Wolswinkel, Marco Pololaan 309, 3526 GE Utrecht

Hierbij machtig ik Protestantse Gemeente Utrecht om per maand / per jaar/ eenmalig / een bedrag van
€10,- €25,- €50,- ander bedrag namelijk € ………….

ten bate van de Haven van mijn rekening te schrijven.
Naam: ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres + woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Rekeningnummer: ……………………………………………………………………… …………………………………………………….
E-mailadres: ………...……………………………………………………………………… …………………………………………………...
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………….
De Haven valt onder de Protestantse Gemeente Utrecht en wordt daarmee erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aftrekbaar van de belasting.

Contact

Pioniersplek

Giften

Marco Pololaan 115-117
info@dehaven-kanaleneiland.nl
www.dehaven-kanaleneiland.nl

De Haven is een pioniersplek van de PKN
en wordt begeleid door de IZB.
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