
Hemelvaart en Pinksteren staan in onze gemeente dit jaar in het teken van ‘het Feest van de Geest’. 

Dit is een landelijk project waar zowel de Kloostergemeente Ten Boer als de gemeente 

Garmerwolde-Thesinge- Stedum-Ten Post aan mee doen.  

‘Feest van de Geest’ gaat over de Ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur 

van Kerkgebouwen. Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst geïnspireerd door de architectuur 

van kerkgebouwen en het Pinksterfeest. Het thema voor 2018 is: Levensadem. 

Zie voor meer informatie: www.feestvandegeest.nl 

In drie kerken zullen werken komen te hangen van kunstenaars, waarvan een deel speciaal gemaakt 

is voor dit Feest. De (Klooster)kerken in Ten Boer, Garmerwolde en Thesinge zullen open zijn op 10, 

12 en 13 mei (Hemelvaart) en op 19, 20 en 21 mei (Pinksteren) van 13.00 tot 17.00 uur. 

 

Op zondag 20 mei, eerste Pinksterdag, zal de kerkdienst en de dag in het teken staan van dit Feest 

van de Geest.  

 

’s Ochtends is er een dienst in Garmerwolde, 

welke zal beginnen om 10.00 uur. Ds. Elisabeth 

Posthumus Meyjes, initiatiefnemer van de 

deelname van onze kerken aan het Feest van de 

Geest, zal in deze dienst voorgaan. Levensadem 

is het thema van deze dienst. Na de dienst is 

het gezamenlijk koffiedrinken in de kerk. Voor 

en na de dienst kunnen we de mooie foto’s van 

Sonja de Ridder bewonderen. 

 

 

 

 

Daarna gaan we op de fiets of met de auto door naar de 

Kloosterkerk in Thesinge. We zullen hier lunchen. Graag 

ieder een lunch meenemen welke we met elkaar zullen 

delen. Voor drinken wordt gezorgd.  

In de Kloosterkerk in Thesinge hangen de werken van  

Joke Schepers. Ze zal kleurrijke transparante doeken 

ophangen gedecoreerd met Thesingse motieven uit het 

getijdenboek. Daarnaast zullen ook schilderijen te 

bewonderen zijn. 

 

Om ongeveer kwart voor twee gaan we naar Ten Boer. 

Hier hangen werken van Annewil Jansen met de 

thema’s levensadem, bloemen en Maria. Om ongeveer 

kwart over twee begint een door haar gegeven 

teken/schilder workshop. U hoeft geen speciale 

verfkleding of schort mee te geven. Graag wel opgeven 

bij John Havinga (johnhavinga@kpnplanet.nl of 050 

3022286). Maar ook als je niet meedoet met de 

workshop bent je van harte welkom. 

Om 16.00 uur zal er een gezamenlijke afsluiting zijn 

onder leiding van Ds.Posthumus Meyjes. 

 

… en 

na het vuur kwam het suizen van een 

zachte stilte     (Elia op de Horeb) 

 

http://www.feestvandegeest.nl/

