
Penninckshuis Deventer

2 t/m 31 oktober 2021

ZEVEN WEGEN
 VAN

BARMHARTIGHEID

Penninckshuis, Brink 89, Deventer
(ingang via VVV)

Openingstijden  

zondag en maandag: 13.00-16.00
dinsdag t/m zaterdag: 10.00-17.00

Boek: Zeven wegen, de kunst van 
barmhartigheid
Prijs: € 19,95
Uitgeverij: Buijten en Schipperheijn 
ISBN 978 94 6369 1246

Sunshine Cleaners, Seven Acts of 
Mercy
Prijs € 10,-- + portokosten
Bestellen: shop@zevenwerken.nl met 
vermelding van aantal, naam en adres.

Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis
Grote of Lebuinuskerk 

(Protestantse Gemeente Deventer)
Broederenkerk (Parochie H. Lebuinus)

Russisch-Orthodoxe Kerk

Oecumenische viering:

zondag 17 oktober, 10.00
Grote of Lebuinuskerk
De collecte is voor Stichting Gered 
Gereedschap. https://
www.geredgereedschap.nl/deventer



Foto's

Kees de Winter, theoloog maar 
tegenwoordig vooral fotograaf, geeft 
de zeven werken op zijn foto’s letterlijk 
handen en voeten. Je moet goed kijken 
voordat de beelden al hun geheimen 
prijsgeven. Er zijn meer lagen dan je 
denkt. Zo heeft de fotograaf het ook 
bedoeld. 

https://bedrijfsfotograafculemborg.nl

Dan zal de koning tegen de groep 

rechts van zich zeggen: "Jullie zijn 

door mijn Vader gezegend, kom en 

neem deel aan het koninkrijk dat al 

sinds de grondvesting van de 

wereld voor jullie bestemd is. Want 

ik had honger en jullie gaven mij te 

eten, ik had dorst en jullie gaven 

mij te drinken. Ik was een 

vreemdeling, en jullie namen mij 

op, ik was naakt, en jullie kleeden 

mij. Ik was ziek en jullie bezochten 

mij, ik zat gevangen en jullie 

kwamen naar mij toe." Dan zullen 

de rechtvaardigen hem ant-

hongerigen
voeden

dorstigen
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naakten
kleden
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woorden: "Heer, wanneer hebben 

wij u hongerig gezien en te eten 

gegeven, of dorstig en u te drinken 

gegeven? Wanneer hebben wij u als 
doden

begraven

zieken
bezoeken

vreemdeling gezien en opgenomen, 

u naakt gezien en gekleed? 

Wanneer hebben wij gezien dat u 

ziek was of in de gevangenis zat en 

zijn we naar u toe gekomen?" En de 

koning zal hun antwoorden: "Ik 

gevangenen
bezoeken

verzeker jullie: alles wat jullie 

gedaan hebben voor een van de 

onaanzienlijksten van mijn 

broeders of zusters, dat hebben 

jullie voor mij gedaan."


