
OECUMENISCHE VIERING 
Jubileumviering  25 jaar  Oecumenisch Beraad Maas & Waal 

 
Graag nodigen wij u uit voor deze bijzondere Open Leurviering 
in de kerk van Leur: 25 jaar geleden was de eerste viering, 
een gebeurtenis waarbij we even stil willen staan. 

 
zondag 30 september 2012 om 19.00 uur 

 
 
In een speciale viering, met voorgangers van protestantse en katholieke zijde, een 
klarinetensemble en veel samenzang, willen we in dankbaarheid omzien: dankbaar 
voor de vele goede vruchten aan de boom van de oecumene, zoals die in de loop der 
jaren in het Land van Maas en Waal wortel heeft geschoten. Een presentatie van 
foto’s en affiches frist daarbij hopelijk het geheugen weer wat op. Maar we kijken 
tevens vooruit; hoopvol en verwachtingsvol. Enthousiast en, om het hoogkerkelijk te 
zeggen, nog lang niet aan het eind van ons Latijn. 
 
We zouden het fijn vinden om dit moment ook met u te delen, aangezien u – als 
(oud-)bestuurslid, voorganger, zanger, trouw bezoeker of anderszins – in het 
verleden altijd blijk heeft gegeven van uw sympathie voor wat zich in Leur afspeelde. 
We hopen dat velen gehoor zullen geven aan onze uitnodiging. Stiekem hopen we op 
een groot feest van herkenning en ontmoeting. Laat het een prachtige reünie zijn! 

 
 
 

thema van de viering: “Eenheid” 
 

voorgangers: pastores 
Marieke Meek 
Kees van den Berg 
Ad Blommerde 

 
 

muzikale begeleiding:  
Fred Hommersom, organist 
Klarinetensemble van Harmonie Koningin Wilhelmina Wamel o.l.v Willem van Zee 

 
 

Na afloop drinken we niet, zoals we gewend zijn, achter in de kerk nog een kop koffie 
of thee, maar steken we de straat over om het feestelijk samenzijn tot een uur of 
tien voort te zetten in het Bezoekerscentrum “Land van de Heerlijkheden”. Met lief-
hebbers van iets anders dan koffie en thee hebben we rekening gehouden: een 
glaasje fris, een pilsje, een wijntje, het staat die avond voor u klaar.  
 
Van harte welkom! 
 
Oecumenisch Beraad Maas & Waal 

 
 
meer informatie op onze gastpagina bij:  www.parochiesmaasenwaal.nl   klik op Wamel en daarna op Oecumene 

http://www.parochiesmaasenwaal.nl/

