UITNODIGING
Op 22 mei 1948 werd Bethanië
opgericht, dat betekent dat wij
dit jaar 70 jaar bestaan!
Viert u dit met ons mee?
Van zaterdag 26 mei t/m zaterdag 2 juni 2018
vinden er diverse feestelijke activiteiten in
Bethanië plaats. Kijk op de achterzijde voor het
hele programma.

Programma Feestweek

Zaterdag 26 mei

10.00 uur
Optreden Showband Irene op de Platteelhof

Maandag 28 mei

14.30 uur
Uitvoering Zangkoor ‘Looft den Heer’ in de kapel van
Bethanië

Dinsdag 29 mei

Speciale dag voor onze bewoners

Dinsdag 29 mei

18.00 uur
Feesteditie van Aan Tafel!
De kosten zijn €19.50 pp, opgeven kan tot uiterlijk 21 mei door te betalen in
onze winkel. Opgave per mail (feestweek@bethanie.nl) is ook mogelijk. Na
onze bevestiging kunt u vervolgens het bedrag voldoen per bank.

Woensdag 30 mei

14.00 tot 20.00 uur
Feesteditie van onze zomermarkt
	Naast vele leuke kramen met voor elk wat wils, vindt u een kleedjes
markt en een banen- en vrijwilligersmarkt. U bent welkom voor een kop
koffie of thee met iets lekkers of voor een warme hap!

Donderdag 31 mei

15.00 uur
S
 ymposium met als thema: ‘Waardevol werk, inspiratie vroeger
en nu’. Sprekers deze middag zijn Leo Feijen en Wilma Veen. Deze
middag wordt muzikaal opgeluisterd door Rineke de Wit (Filiae) en Lex
Pelamonia. U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 21 mei.

Vrijdag 1 juni
Zaterdag 2 juni

Vrijwilligers in het zonnetje
19.00 uur
Dankdienst in de kapel van Bethanië.

We hopen u deze week te mogen begroeten.
Stichting Bethanië
Platteelhof 3 - 6711 JK Ede - 0318-689999 - www.bethanie.nl - feestweek@bethanie.nl

We vragen bezoekers zoveel mogelijk lopend of op
de fiets te komen. Bethanië is goed bereikbaar met
het openbaar vervoer. Het dichtstbijzijnde NS-station
bevindt zich op ongeveer 1,4 kilometer van Bethanië.
Buslijn 6 stopt direct voor Bethanië.
Komt u met de auto, dan kunt u parkeren nabij de
tennisbaan aan het eind van de Van Heeckerenlaan
op de hoek van de Van Pabstlaan. Vanaf deze
parkeerplaats loopt u eenvoudig naar Bethanië toe.

