
  - Zeskamp 

 - Oud Hollandse spelletjes 

 - Fotopuzzel 

 - Springkussen 

 - Knutselen voor kinderen 

  

 

 

 

Samen gemeente zijn 
         Uitnodiging gemeentedag 

 

D.V. 4 september 2021 wordt er een gemeentedag gehouden rondom het Open Huis.   

Er zijn leuke activiteiten georganiseerd, voor jong en oud. Voor de nieuwe leden zal er informatie te vinden zijn over het 

gemeentewerk in onze kerk.  

Wilt u ook een steentje bijdragen aan deze dag, door iets te maken of te bakken? Dat kan! Op de achterkant van deze 

uitnodiging vindt u een aanmeldformulier waarop u dit kunt aangeven. Het aanmeldformulier mag u inleveren op de 

genoemde inleveradressen.  

   Dit alles onder voorbehoud m.b.t. de coronamaatregelen.      

  U bent van harte uitgenodigd!  

   

 13.45 - 14.00  uur  Inloop en ontvangst met koffie/thee en iets lekkers     

 14.00 - 14.30  uur  Opening, gebed en meditatie door ds. J.W. Hooydonk 

 14.30 - 17.00  uur  Activiteiten voor jong en oud 

 17.00              uur  Buffet 

 19.00 – 20.00 uur  Samenzang 

 

 

~ Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit éne lichaam vele zijnde, 

 maar één lichaam zij, alzo ook Christus ~ 



Aanmeldformulier voor de gemeentedag: 

Naam: ……………………………………………………………….. 

Aantal personen: …………………………………………………. 

Ik kom de hele dag / alleen de middag (zonder buffet) / alleen de avond (met buffet) (doorhalen van niet van toepassing is) 

Telefoonnummer: …………………………………………………. 

Emailadres: ………………………………………………………… (invullen als u wat maakt/bakt)  

Dieetwensen/bijzonderheden: ………………………………….. 

Ik wil graag mijn steentje bijdragen en zelf iets maken/bakken 

 

Cakes   Salades   Soepen  

0 Boerencake 0 Rauwkostsalade  0 Groentesoep 

0 Kruidcake  0 Huzarensalade  0 Tomatensoep 

0 Appelcake    0 Rundvleessalade  0 Kippensoep 

0 Brownies  0 Zalm/vissalade  0 Champignonsoep 

   0 Aardappelsalade  0 Erwtensoep 

    0 Couscoussalade  

    0 Pastasalade   

 

U kunt de producten inleveren tussen 11.00-12.00 uur bij Het Open Huis.  

 

Vanwege beperkte parkeerruimte is ons advies om zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen. De Kerkstraat wordt afgesloten 

voor auto’s. Parkeergelegenheid is er bij de Boni, de Coop en het gemeentehuis. 

Mocht u geen vervoer hebben, maar wel graag willen komen, geef dit dan aan bij bijzonderheden. 

 

Deelname is gratis. U bent vrij om een gift te geven, deze kunt u aan het einde van de dag deponeren in de 

daarvoor bestemde bussen. 

Inleveradressen: 

Graag het formulier vóór 18 augustus inleveren bij: 

- Mirjam Vlieger, Vreeweg 59A 

- Henrieke van Egteren, Van Pijkerenlaan 60 

Ook staat er bij de ingang van de kerk een bus waar 

u het formulier in kunt doen.  

De digitale versie kunt u mailen naar: 

gemeentedaghervormdoldebroek@hotmail.com 

 


