
 

Stichting Hart voor Barendrecht is verheugd te kunnen meedelen dat de vertoonde film in 

december 2020 een vervolg heeft gekregen. Een goed half jaar is met wel 40 vrijwilligers uit 

alle deelnemende kerken hard gewerkt aan de totstandkoming van het vervolgverhaal op 

de film ‘Terug naar Nazareth’. Wellicht is het u opgevallen. Veel scenes zijn in de openlucht 

opgenomen en gespot door voorbijgangers. Via één van de apostelen wordt verteld waartoe 

Jezus op aarde is gekomen, wat Hij voor ons heeft gedaan en wat dit nog steeds voor ons 

betekent. Het kernteam ziet reeds terug op een waardevolle verbinding die tussen de vele 

vrijwilligers uit de verschillende kerken is ontstaan. De grote klus 

van het monteren is bijna geklaard en we zien D.V.  uit naar de 

filmpremière op 11 september 2021 om 20:00 
uur. De film is geschikt voor jong vanaf v.o. tot oud(eren).  

 

Bijwonen première ‘Onderweg naar Rome’ 
In een aantal kerken in Barendrecht is gelegenheid de 

filmpremière ‘live’ bij te wonen waaronder in de St. Augustinus 

Parochie, Bethelkerk, Carnisse Haven, Diamantgemeente, 

Dorpskerk, Immanuëlkerk en Maranathakerk.  

Toegang is gratis maar vooraf aanmelden verplicht via 

onderwegnaarrome@hartvoorbarendrecht.nl met naam/ 

namen, telefoonnummer(s) en de naam van de kerk waar u de 

film wilt bekijken. Uiteraard alles o.v.v. geldende RIVM-

richtlijnen. Uiterlijk 10 september wordt per mail (of telefonisch) 

bevestigd of de première ‘live’ kan worden bijgewoond. Simultaan gaat de film ook live via 

de bekende digitale (kerk)kanalen.  

 

Kinderspektakel ‘In de voetsporen van Paulus’ 
Voor kinderen tot 13 jaar (basisschool) wordt voorafgaand aan de première een vossenjacht 

georganiseerd. Het middagprogramma begint 11 september om 13.30 uur, duurt tot ca. 

16.00 uur en heeft als begin- en eindpunt wijkgemeente Carnisse Haven, Noordersingel 30. 

Alle kinderen op de basisschool zijn uitgenodigd. Onder begeleiding gaan zij in groepjes op 

zoek naar personages uit de film (vossen). Meedoen is gratis maar aanmelden is verplicht 

via vossenjacht@hartvoorbarendrecht.nl met naam en leeftijd van het kind en 

telefoonnummer van de ouder/verzorger.  

 

We hopen op enthousiaste aanmeldingen en zien D.V. uit naar een dag van verbinding en 

ontmoeting. Voor vragen of informatie: Marijke Roodnat: T 06 5169 6132,  

E info@hartvoorbarendrecht.nl. 
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