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Een poslorool coÍó.

Mensen mel een psychiotrische ochtergrond.

We proÍen over de betekenis von het geloof
in ons leven. We hebben een kort moment
von bezinning. We ontmoeten elkoor bii een
kop koffie of thee.

Het Postorool Cofé wordi gehouden in de ruimte
onder de loren von de Nieuwe Kerk, Boulevord 2o,
dichtbii de Slolloon en het busslotion.
ls hel moeiliik voor iou om te komen?
Of lukt het ie niet om vervoer te regelen?
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Iedere 'l 'donderdog von de moond.

Loql het ons even wetenl
Bel noor: (A3q 692 47 82
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Om 14.00 uur goon we open;
om "l4.30 uur begint het gesprek;
om I ó.00 uur goon we dicht.

en donderdog

von 8.30 tot 12.30 uur
-l3.00
op dinsdog en vriidog von
lot I 7.00 uur
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Een bezoek oon hel PosÍorool Cofé kosÍ niets!
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Onder de toren von
de Nieuwe Kerk
Boulevord 2a, Zeisl
(busholte:
busstotion Zeist)

=a

ó
n
'6
.P
o

p

www. pustoruel lcqÍezeimt"rfi

il

Postorool CoÍé:
€cn ploots voor jou?

Eén keer per moond komen we biieen.

Veel mensen mel een psychioÍrische ochtergrond ziin
op zoek noor een ploots, woor ie kunt prolen over de
betekenis von heÍ geloof voor ie dogeliikse leven.

Zegenbede von St. Potrick

met onderen kunt delen.
Je vrogen en ervoringen over bijvoorbeeld:

Een dominee

situqtie (willen) begriipen.
Een veilige ploots, woor ie ie ervoringen en vrogen

. occeptotie
. boosheid
. God

De Eeuwige Íroge achter ie ziin,
wonneér gevo'o,r in ie rug ie bedreigt.

. schuld
. geluk
. loekomsl
Het Postorqol Cofé Zeist wil zo'n ploots ziin.

De Eeuwige ínoge onder ie ziin,

een veilig nef wonneer ie mocht vallen.
De EeuwÍge Írroge binnenin ie ziin,

ie Trooster Ín dogen vo,n verdriet.
De Eeuwige moge rondom ie ziin
ols een schild en een schuilploots.
De Eeuwige rnoge boven ie ziin
om ie te zegenen.

of poslor is hierbii betrokken.

We sluiten hel Postorool Cofé of, zools we
ziin begonnen: meÍ koffie of thee.

. verlies

De Eeuwige moge noost ie voortgoan
,net een beschermende arm om je heen.

gesprek.

Tiidens dit gesprek moken we ruimte voor
een moment vqn bezinning en bezieling:
. een gebed
. een Biibelverhool
. een gedicht
. muziek

Een ruslige plools woor ie mensen onlmoel die iouw

(lerland, Te eeuw)

De Eeuwige Ínoge voor ie uitgoon
ols een licht op ie weg door het leven.

Je wordl ontvongen met een kopie koffie
of thee. Doorno goon we meÍ elkoor in
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