
 
 
Namens de werkgroep gemeentezondag wil ik graag nog een paar mededelingen doen 
voor de gemeentedag van 22 september. 
 
 
Fijn dat de aanmeldingen al binnenkomen.  
 
Ik kan u vertellen dat in plaats van de 50 aanmeldingen die u net op de sheet zag, we 
inmiddels op 81 aanmeldingen zitten. 
Om het nog makkelijker te maken ligt er straks in de hal een Ipad waarop u gelijk de 
aanmelding kunt doen. 
  
Het is goed om te beseffen dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend of eenvoudig is om 
deze gemeentedag mee te doen. Ik wil dan ook een beroep doen op de kringen, dat jullie 
naar elkaar omzien en elkaar helpen om het mogelijk te maken dat iedereen die dat wil 
een deel van deze dag kan mee maken. Bijvoorbeeld met oppas of vervoer. 
  
Speciale aandacht vragen we voor de gemeenteleden die vanwege de leeftijd, ziekte of 
om een andere reden echt niet in staat zijn om te komen. Is het geen mooi idee als we hen 
ook bij de dag kunnen betrekken door juist op deze dag even bij hen langs te gaan? Via 
de kringvertegenwoordigers horen wij graag welke gemeenteleden dit op prijs zouden 
stellen. Dan krijgen we dat vast met elkaar georganiseerd. 
  
Mocht u zich zorgen maken over de lunch?  Er is een plan bedacht om te zorgen dat er 
voor iedereen die komt, voldoende eten is. Hoe dit plan er uitziet hoor u volgende week, 
hier en in de Voorpost.  
  
Tot slot nog aandacht voor een aantal taken waar we vrijwilligers voor zoeken. 
 
We hebben dit zo ingedeeld dat het goed te combineren is met het volgen van delen van 
het programma. In de hal hangt een lijst waar u uw naam kunt invullen. 
 
Bedankt voor uw aandacht en bij vragen, stel ze ons gerust. 
 

Voorgelezen informatie nummer 2. 

In de kerkdiensten op zondag 8 september is door de Werkgroep 
Gemeentedag deze informatie voorgelezen: 


