
 

Volgende week zondag is het zover. Dan hebben we onze gemeentedag. Een dag vol 

activiteiten en mogelijkheden om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten. Voor alle 

duidelijkheid nog een paar praktische punten: 
 

1. Kom – als dat vanwege de afstand en gezondheid kan - zoveel mogelijk lopend naar de 

kerk. Omdat we het kerkplein vrij willen houden is er voor fietsen alleen plaats achter de 
muren en verder bij de Driesprong. 

 

2. We hebben al veel aanmeldingen binnen. Fijn! We krijgen ook verschillende vragen 

waarom dit aanmelden nodig is. Ook zijn er signalen dat het als belemmerend wordt 
ervaren om nu al met zekerheid te kunnen zeggen of je komt. We willen toch ook graag 

spontaniteit? Waar is die gebleven?  

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Aanmelden voor de gemeentedag is voor ons 
belangrijk, anders hebben wij geen goed beeld van het aantal aanwezigen i.v.m. drinken, 

BHV, workshopbezoekers enz. Daarom ook de oproep om je vooral wel aan te melden. En 

te gelijker tijd, laat het de spontaniteit niet in de weg zitten! Voel je volgende week vrij 
om vooral langs te komen, ook al heb je je niet aangemeld. Dan loop je wel het risico dat 

bepaalde programmaonderdelen al vol zitten, maar kijken, ontmoeten, genieten kan altijd. 

Aanmelden kan tot zaterdag 16:00 uur via de website. Op de website is ook het volledige 

programma van de dag te vinden. En in de hal staat ook vandaag weer de Ipad waarop in 
de kerk kan worden aangemeld. En u kunt daar bij geholpen worden als u dat prettig 

vindt. 

 
3. De dag is niet afhankelijk van het weer. Ook als het die middag (veel) regent kan alles 

door gaan. Misschien met enige aanpassingen. 

 
4. Dank dat de lijsten voor hulp vorige week zo snel zijn ingevuld! We hebben nog een paar 

mensen nodig. In de hal is te zien waar die hulp nog nodig is. 

 

5. O ja, dan nog over het eten: zondag houden we om 13.15 uur een gezamenlijke maaltijd. 
Iedereen is welkom om samen te eten. We vragen jullie om voor jezelf eten mee te 

brengen en nog iets meer. Kom je b.v. met 5 personen, neem dan voor 6 personen mee. 

Dan hebben we eten genoeg voor iedereen, ook voor de spontane bezoeker 😉   

Het eten mag warm of koud zijn. Van het meegebrachte eten wordt vervolgens een buffet 
gemaakt, zodat we allemaal van elkaars eten kunnen smullen. Daarnaast zijn er voor de 

kinderen ook poffertjes.  

Het eten graag voor 12:30 inleveren, bijvoorbeeld rond de ochtenddiensten. Indien nodig 
graag een opscheplepel meenemen. Borden en bestek zijn aanwezig. Voor koffie, thee, 

drinken wordt gezorgd.  

 

6. Om 17:00 uur is een passende afsluiting. Dat is meer dan alleen een sing-in. Wilt u weten 
wat? Kom er bij en maak het mee! 

 

7. Deze week is er een brief verstuurd met de bedoeling dat die via de KV-ers op elk adres 
komt. Het kan zijn dat u die nog niet hebt ontvangen, maar dan komt dat bericht vast 

heel gauw. En daarin vragen we, net als vorige week gemeld, vooral ook aandacht voor 

gemeenteleden die op 22 september niet kunnen komen. In elk geval is de opening en de 

afsluiting thuis via internet waarschijnlijk ook mee te beleven. 
 

Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust even contact met ons op. 

Wij zien er naar uit dat het 22 september is. 

Voorgelezen informatie nummer 3. 

In de kerkdiensten op zondag 15 september is door de Werkgroep 
Gemeentedag deze informatie voorgelezen: 


