
UITNODIGING
Beste broers, zussen, jongens en meisjes,

Het nieuwe winterseizoen begint weer en het thema is 

Wat is er mooier om dat thema dan ook meteen in praktijk te brengen en bij 
elkaar te komen tijdens een gemeentedag op 17 september. Een moment van 
gezellig samen zijn, nieuwe mensen leren kennen en oude banden aanhalen. 
Samen in de naam van Jezus. 

Zondagmorgen 18 september mogen we dat voortzetten in de dienst waarin het 
thema ‘Samen!’ opnieuw een plaats zal hebben. 

Dat beloofd een weekend met een 
                                      gouden randje te worden. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

17 september          Locatie

9.30 - 11.30 uur Activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar    Langeweg 26 

12.45 - 16.15 uur Busreis naar Rotterdam voor 55+     Opstappen bij Activia 
   14.00 uur afvaart met de Spido
   Kosten: eigen bijdrage. 

17.00 - 19.00 uur Gezamenlijke maaltijd met de hele gemeente   Langeweg 26
   Inloop 16.30 uur 
   Keuze uit soep/brood maaltijd of barbecuemenu      
   Kosten: 10,- per volwassene, 2,50 per kind (7 t/m 17 jaar)

19.00 - 21.00 uur Sing in o.l.v. Just Us       Langeweg 26 

18 september  
10.00 - 11.30 uur Samenkoms in de kerk     

11.30 - 12.30 uur Elkaar ontmoeten onder het genot van een bakje koffie/thee of fris.     
   Gesprek met elkaar rondom de Bijbel n.a.v. het thema ‘samen!’. 

14.00 - 15.00   Eerste zondagsschool bijeenkomst van het nieuwe seizoen. 

'Samen!' 



Opgaveformulier

Om deze dagen goed te kunnen organiseren is het fijn vooraf te weten wie er komen. Graag wil-
len we u vragen om vóór 7 september door te geven met hoeveel personen u komt. Ook als u wilt 
hebben horen we het graag van u.  
 
Let op: De kinderen hoeven zich voor het ochtendprogramma niet op te geven. Iedereen is van 
harte welkom, neem ook gerust vriendjes en vriendinnetjes mee!  
 
U kunt u opgeven bij Lisette van Nieuwaal (elkransse@hotmail.com – 06-10317733).  
Voor de 55+ kan dit ook via Arja Buscop (arjabuscop@hotmail.com – 06-28386683).

Ook kunt u dit briefje inleveren bij Melkweg 55 of via de bus in de kerk.

Naam: __________________________________________________________________________ 
 
Adres: __________________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: _________________________________________________________________
 
 
 
O Ik ben 55+ en ga graag mee op de boottocht met de Spido in Rotterdam. 
    Kosten zijn op basis van eigen bijdrage. U kunt dus zelf bepalen wat u wilt geven. Op de  
    terugweg kunt u zelf kiezen of u bij Activia wilt uitstappen of direct door gaat naar de maaltijd. 

O Ik kom graag eten. Ik kom met ______ volwassene en ______ kinderen (vanaf 7 jaar). 
     
Graag kiezen wij voor (vul een aantal in):  

  ______ keer de broodmaaltijd en soep 

 ______ keer het barbecuemenu 

 Eventuele allergieën: ________________________________________________________ 
 
 Het betalen voor de maaltijd kan vooraf bij Lisette van Nieuwaal of op de avond zelf. 
 
 
O Ik wil graag opgehaald en thuisgebracht worden.  

O Ik wil graag helpen met het klaarzetten van materialen.  

O Ik wil graag helpen met het brengen en/ of halen van ouderen op zaterdagavond.


