
 

Over drie weken is het zover! Zondag 22 september is onze gemeentedag met het thema 
‘Breng ons samen’! Op deze dag willen we op een ontspannen manier werken aan samen 
gemeente zijn. 

Het programma ziet er globaal als volgt uit: 

Na de tweede ochtenddienst starten we om 12:30 uur met een kop koffie of thee en voor 
de kinderen ranja. Daarna wordt de dag spetterend geopend met o.a. een gemeentefilm! 

Na een gezamenlijke maaltijd is er een gevarieerd programma. Bovendien kun je het zelf 
samenstellen. Je hebt de keus uit verschillende workshops voor jong en oud in 2 rondes. 
En je kunt ook aanwezig zijn zonder dat je een workshop bezoekt. Gewoon kijken en 
luisteren kan prima zijn.  

De workshops worden door gemeenteleden gegeven maar ook door externe 
workshopleiders. Er is de hele dag door mogelijkheid voor gesprek, spel, kijken en 
ontspanning. De dag wordt om 17:00 uur afgesloten met samen zingen. Een overzicht van 
het totale programma staat al op de website onder het kopje: DOE MEE.  

We zullen dit ook via de kringen verspreiden en het hangt binnenkort ook op diverse 
plaatsen in de kerk. 

Voor deze dag vragen wij je van tevoren aan te melden. Ook als je er alleen maar bent 
zonder dat je actief aan een workshop wilt deelnemen. 

Inschrijven, aanmelden kan vanaf nu via onze eigen website.  

Kun je dat niet zelf? Vraag dan iemand anders of die dat op zijn PC voor jou wil doen. 

 

Voor vragen kun je bij de leden van de Werkgroep terecht:  

Roëlle Stad, Marian Broeksema, Anita Wiersma, Robbert Bouman, Jaap Bolt, Henk van 
der Zeijden en Douwe Boersma. 

We zijn er volgende week zondag weer om meer en andere dingen te vertellen.  

Wat we vandaag voorlezen komt ook op de website van de kerk te staan bij het kopje 
DOE MEE, Gemeentedag. 

 

Wij van de werkgroep en ik als lid van die werkgroep, kijken uit naar 22 september.  

U ook? 

Jij ook? 

 

Voorgelezen informatie nummer 1. 

In de kerkdiensten op zondagochtend 1 september is door de 
Werkgroep Gemeentedag deze informatie voorgelezen: 




