
 Het heeft even geduurd...
maar: de eerste flyer van dit seizoen is een feit! 
In deze nieuwsbrief vertellen wij u graag meer over: 

• …de doelen waarvoor we dit jaar graag actief aan de slag gaan met u 
• …de activiteiten die dit seizoen op de planning staan

• …de manier waarop u als gemeentelid actief een steentje bij kunt 
dragen

• Zaterdagavond 16 november (19.00 
– 20.00 uur) staat het eerste zan-
guurtje gepland. Samen zingen, 
een waardevolle activiteit die on-
derlinge saamhorigheid geeft. Na 
afloop is er gelegenheid voor ont-
moeting onder het genot van een 
heerlijk bakje koffie of thee. We 
kijken uit naar uw komst! Noteert 
u de data voor de komende zan-
guurtjes in 2020 ook alvast in uw 
agenda? We zien u graag op: za-
terdagavond 18 januari, zaterdag-
avond 21 maart en zaterdagavond 
20 juni.

• Zoals bekend, vindt er op dinsdag-
avond 3 december (19.45 – 21.30 
uur) een workshopavond voor en 
door gemeenteleden plaats. We 
zetten de workshops die aan-
geboden worden nog even 
op ’n rijtje voor u:

 o Workshop 1: 
 Lees je Bijbel (2). 

Een waardevolle, 
verdiepende work-
shop waarin u met 
elkaar een aan-
tal Bijbelgedeeltes 
doorneemt. Het doel: 

door te letten op de structuur van 
de tekst de Bijbel al lezende beter 
begrijpen en doorzien. 

 Kosten: E 5,00 per persoon. 
 o Workshop 2: Reanimatie / 

AED-training (herhaling) 
(incl. certificaat). Een 

praktische workshop 
waarin u in één 
avond vaardigheden 
leert die hét ver-
schil kunnen ma-

ken. Kosten: E 12,50 
per persoon. 
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Dit seizoen willen we samen met u / jou geld inzamelen 
voor twee doelen:
• Deputaatschap Evangelisatie | Merksem
 Vanuit onze gemeente dragen wij het Deputaat-

schap Evangelisatie een warm hart toe. 
 De Bijbel roept ons op verschillende plaat-

sen op tot evangeliseren, denk bij-
voorbeeld aan Markus 16 : 15 ‘En 
Hij zeide tot hen: Gaat heen in de 

gehele wereld, predikt 
het Evangelie aan alle 
creaturen.’ De gelde-
lijke ondersteuning 
willen we specifiek 

richten op de post in Merksem. 

• Vrijwilligerswerk Haïti | André Adriaanse, Jos 
Kaan 

 Naast een doel dat een plaats heeft binnen de Ge-
reformeerde Gemeente in zijn totaliteit willen we 
ook dit jaar geld inzamelen voor een doel waarvoor 
leden van onze eigen gemeente zich inzetten. 

 Dit jaar gaat het geld naar André Adriaanse en 
Jos Kaan die op allerlei fronten vrijwilligers-

werk – op afstand en ter plaatse – ver-
richten voor onze medemens 

in Haïti. Een land waar 
sprake is van een zeer 

schrijnende, instabiele 
situatie. 

Welke doelen staan centraal?

Welke activiteiten staan er op de planning?

 
Leuke 

en leerzame
workshops voor

iedereen!!



’n Hartelijke groet van de activiteitencommissie: 
Richard Harthoorn, Miriam Hoogerland, 
Jolinda Koster, Johnny Koster, Suzanne Sinke, 
Elize Slootweg, Elize Weststrate, Mia Zandee en 
Wilko Zandee

Voor alle data geldt D.V. 

Ideeën, 
vragen, 

opmerkingen?

Ontmoeting
Ook als u niet deelneemt aan één van de workshops, bent u op 
dinsdagavond 3 december van harte welkom om langs te komen. 
Eén van de ruimtes is ingericht als ontmoetingsplek waar u met 
elkaar heerlijk kunt genieten van o.a. een bakje koffie / thee met 
wat lekkers. 
• Net als vorig jaar organiseren we op een nationale feestdag 

/ tweede christelijke feestdag een aantal fietsroutes en een 
prachtige autoroute door onze Zeeuwse provincie organise-
ren. Ook dit jaar is het niet alleen “trappen geblazen”, maar 
is er opnieuw voldoende gelegenheid om te “happen” op het 
ontmoetingspunt. Met de verdere uitwerking van deze activiteit 
gaan we als commissie de komende tijd aan de slag, meer info – 
waaronder de definitieve datum – volgt begin 2020.  

Enthousiast geworden? 
Doe met ons mee!
• Bakt u graag en voelt u zich in de keuken opper-

best? Meld u dan aan om voor de workshopavond 
op dinsdag 3 december iets lekkers voor tijdens het 
pauzemoment te bakken (uiterlijk vrijdag 22 no-
vember). 

• Geniet jij van het gevoel van een camera in je hand 
en het schieten van mooie plaatjes? Dan ben jij dé 
perfecte persoon voor het maken van foto’s tijdens 
de workshopavond (sfeerimpressie, foto’s diverse 
workshops). We kijken uit naar uw / jouw mail (ui-
terlijk vrijdag 22 november).

o Workshop 3: 
 Creatieve workshop 

houten snij- / brood-
plank pimpen (met 
soldeerpen etc.) 

 Kosten E 15,00.
o Workshop 4: Bloemschikken. 

We maken een bloemstuk op een 

metalen ring met een 
doorsnee van 45 cm. U 
kunt kiezen uit een krans 

met of zonder vogelvoer. 
Graag zelf een mesje, snoei-

schaar en indien mogelijk een 
tangetje om ijzerdraad te knippen 
meenemen. Kosten E 15,00.


