
( Ik kan) NIET WACHTEN OP HOOP, LIEFDE EN VREDE,  

( Ik)  GELOOF ERIN. 

( I)  DON’T WAIT FOR HOPE, LOVE AND PEACE,  

( I)  JUST BELIEVE IN IT.

ADVENT EN KERST  
in het Hart van De PIJP  

Beleef het en bouw in de  OranjeTuin  mee aan de 

TUIN VAN  
VERWACHTING



Openstell ing van de  
TUIN VAN VERWACHTING   

 1e adventszondag 28 november van 18:00-22:00 uur. 2e adventszondag 4 december van 18:00-22:00 uur 

3e adventszondag 11 december van 18:00 tot 22:00 uur.  4e adventszondag 18 december van 18:00 tot 22:00 uur.  

Kerstnacht van 17:00 tot 24:00 uur. Eerste kerstdag t/m nieuwjaarsdag van 18:00 tot 22:00 uur.  

Informa(e, muziek en zang: woensdagavond 2 november 20:30 uur  
in de tuin en foyer van de Oranjekerk.  

Deelname is gra,s en het is niet verplicht iedere week te komen, maar wel het allerleukst.  
Een financiële donaEe aan de Voedselbank wordt zeer op prijs gesteld. Kosten maalEjd 15 nov: 6 euro. 

Reserveren: beheer@oranjekerkamsterdam.nl  of tel 06 825 973 72. 

vier avonden samen bouwen 
four nights, four workshops 

woensdag 2 november 20:30-22:30 uur: experience en workshop  

Zachte Oren Soft Ears 
Met zang en muziek in het donker van de OranjeTuin, hoe is dat? 

* 
Dinsdag 8 november 20:30-22:30 uur: experience en workshop 

Zachte Ogen Soft Eyes 
Neem de Ejd, zit eens sEl en kijk om je heen. Aan de slag met schapenwol.  

Alles dat gemaakt wordt krijgt een plaatsje in de OranjeTuin.    

*  
Dinsdag 15 november 18:00 uur buurtmaalEjd. 20:30-22:30 uur: experience en workshop  

Verwachting Expectation  

Het echte werk: bouwen met snoeihout, bladeren en takken  
op en aan wel heel bijzondere plekken in de tuin.  

* 
Dinsdag 22 november 18:00 uur maalEjd. 20:00-22:30 uur: experience en workshop 

Tussen de Sterren Among The Stars 
Soms mag het helemaal donker zijn, en sEl om de sterren te kunnen zien.  

En het is ook mooi om je mee te laten nemen naar sferen van hoop en verwachEng.  
Hoe maak ik licht?  Het vervaardigen en plaatsen van licht en vuur in de OranjeTuin.
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