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NIEUWSBRIEF
In deze nieuwsbrief:
11 april 2018
Woensdag 11 april is het
presentatie van het jaarlijkse
scholenproject.

11 april 2018
Op woensdag 11 april 2018 presenteren leerlingen van De
Oosterhoogebrugschool en Het Palet in de Stefanuskerk hun
filmpjes van 73 seconden over de Rechten van Het Kind.
De filmpjes worden in de loop van die dag op ons Youtubekanaal geplaatst.

14 april 2018
Zaterdag 14 april 2018 wordt in de Stefanuskerk een lezing
gehouden door Frank von Hebel over de bevrijding van
Groningen op 16 april 1945.
Aan de hand van verhalen van Groningers die de bevrijding
hebben meegemaakt gebundeld in “Mijn Bevrijding - de slag
om de stad Groningen 13 april - 16 april 1945” wordt een
beeld geschetst van deze roerige dagen uit de Groninger
geschiedenis.
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in de Stefanuskerk te
Noorddijk waar u wordt ontvangen met een kopje koffie.
Tijdens de ontvangst worden ook de filmpjes van het
scholenproject van dit jaar vertoond.

14 april 2018
Presentatie Frank von Hebel
“Mijn Bevrijding - de slag om
de stad Groningen 13 april 16 april 1945”.
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Activiteitenagenda
11 april 2018:
Presentatie Scholenproject
14 april 2018:
Bevrijding van Groningen:
avondprogramma in
Stefanuskerk

Na afloop worden traditiegetrouw in het Bevrijdingsbos
kaarsen ontstoken bij het Regimentenplateau en wordt daar
een korte ceremonie gehouden.
Met het oog op de beperkte capaciteit in de kerk verzoeken wij
u zich aan te melden via de link op onze website
www.bevrijdingsbos.nl.

16 april 2018:
Bevrijding van Groningen
5 mei 2018:
Bevrijdingsdag

5 mei 2018
Ook dit jaar wordt op Bevrijdingsdag de vrijheid gevierd.
Dit jaar is het thema “Verzet als voorbeeld”. De waarnemend
burgemeester de heer Van Veen van onze gastgemeente
Haren zal een voordracht houden in de Stefanuskerk.

QR-codes
Bij de stenen waarop de rechten
van het kind staan vermeld zijn
plaatjes met QR-codes aangebracht. Tijdens het wandelen in
het bos kan nu extra informatie
worden verkregen over de
rechten van het kind, maar
kunnen ook de voor de scholenprojecten gemaakt filmpjes
worden bekeken.

Gelijktijdig met deze bijeenkomst geven studenten uit
Veendam, Kelwona en Papenburg uiting aan wat vrijheid voor
hen betekent en leggen hun wensen omtrent vrijheid vast.
Beide groepen komen om 11.30 uur samen in het
Bevrijdingsbos om daar traditiegetrouw een bloemenhulde te
brengen bij het Regimentenplateau en een boom te planten
op het voorterrein van het Bevrijdingsbos.
Belangstellenden zijn van harte welkom om dit mee te vieren.
Later dit jaar zal in de gastgemeente een boom worden
gepoot ter herinnering aan deze bevrijdingsdag.
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