Menukaart

voor kerken

De keuken van THDV heeft kerken veel te bieden.
Schuif eens aan en bekijk welke onderdelen voor
jouw kerk geschikt zijn.

Binnen de menukaart is het combineren van
gerechten altijd mogelijk!

VOORGERECHT
Wandeling
Wandel mee en ontdek ons werk.
>> www.ontmoetamsterdamanders.nl

THDV - wie zie jij?
Tot Heil des Volks (THDV) is een christelijke
organisatie die opkomt voor de meest kwetsbaren
in de samenleving: prostituees, verslaafden, daken thuislozen en kinderen in armoede. Het motto
van THDV is: ‘Wie zie jij?’ Dé plek om de ander te
zien is aan tafel; vandaar deze menukaart. Laten
we samen aan tafel gaan!

Presentatie
Algemene presentatie over het werk van THDV

HOOFDGERECHT

>> www.thdv.nl/kerk

Kerkdienst of thema-avond
Met muziek, verhalen van (oud-) cliënten
over prostitutie of verslaving, een spreker en
audiotheater nemen we je mee in de verhalen van
ons werk. Een inspirerend recept voor kerkdienst
of thema-avond.
Presentatie of voorlichting
THDV verzorgt verschillende presentaties over
onder andere ‘Prostitutie & mensenhandel’,
‘Praktisch christen-zijn’, ‘Wie zie jij?’, ‘Seksualiteit:
praten met tieners en ouders’ en de workshop
‘Evangelisatie’ (speciaal voor jongeren).
Wandelen met Bram
Een wandeling in Amsterdam voor jongeren (1518 jaar) rondom het verhaal van Bram Spreeuw,
een ex-crimineel met een bijzonder verhaal.
Bezoek aan Second Step
In onze tweedehandswinkel doen ex-prostituees
werkervaring op. Bezoek de winkel voor een high

tea of lunch en hoor hun hoopgevende verhalen.
Alleen voor vrouwengroepen.
Dagje Urk
Bezoek het project Waypoint Urk. Je krijgt een
presentatie over het project. Als optie kun je
kiezen voor een lunch met vis en/of workshop
‘Creatief met 2e hands’.
Acties binnen kerk en kring
Kom in actie voor kwetsbare mensen in
Nederland. THDV gelooft in de kracht van
ontmoeting en daagt je uit acties te ondernemen,
zoals het organiseren van een high tea, een walk &
talk in je buurt, et cetera...
Collecte voor THDV
Jouw steun aan THDV gaat niet naar een, maar
naar vier kwetsbare groepen: prostituees,
verslaafden, daklozen en kinderen in armoede.
Ga naar de website voor het bestellen van
collectemateriaal.

NAGERECHT
Concert
Een bijzondere reis langs de rauwheid en hoop die we zien in ons werk. Er is veel
ruimte voor muziek van Ronald Koops en band en er zijn verhalen rechtstreeks
van het werkveld.

