Aan de leden van Groene Tuinkerk,

22 mei 2022

Onlangs hebben wij besloten om voor al onze leden twee activiteiten te
organiseren.
De eerste betreft een dinerbuffet in ons kerkgebouw op zaterdag 9 juli
tussen 16.00 en 20.00 uur als afsluiting van het seizoen 2021-2022 en de tweede betreft
een uitstapje, inclusief lunch, naar Leerdam voor een boottocht op de Linge op zaterdag 17
september tussen 10.00 en 16.00 uur als start van het seizoen 2022-2023.
Coronatijd was ook voor onze gemeente best wel ingrijpend. We konden gelukkig met elkaar
in contact blijven, maar het was wel behelpen. Gelukkig kwam er in het afgelopen seizoen
een kentering ten goede. Dit alleen al zou een goede reden zijn om eens iets leuks te
organiseren waarbij ontmoeting en ontspanning samengaan. Gezamenlijk eten is volgens
ons dan de ideale mix. Daarnaast: we zijn blij met u als lid van onze kerk en alle leden zijn
ons even lief. We begrijpen dat de betrokkenheid bij onze gemeente, om allerlei redenen,
niet bij iedereen even groot is, maar hopelijk bieden de aangeboden activiteiten een kans
om elkaar, in een informele setting, wat beter te leren kennen.
Het dinerbuffet wordt georganiseerd voor alle leden en een aantal goede relaties van onze
gemeente. Voor het uitstapje geldt hetzelfde. Voor beide activiteiten, die u gratis worden
aangeboden, (geheel gefinancierd uit de pot ‘Opbrengst keuken’) kunt u zich uitsluitend
aanmelden door het invullen en inleveren van de onderstaande aanmeldstrook. Dus niet
telefonisch, mondeling of via de mail. Onnodig te zeggen dat wij op veel belangstelling
rekenen! Nog even praktisch. Dit schrijven staat ook op de website van onze kerk. U kunt het
zelf downloaden. Aanmeldstroken kunt u in de bus in de hal van de kerk stoppen of in de
brievenbus van ons kerkgebouw. Aanmelden voor het dinerbuffet kan tot uiterlijk 27 juni
en aanmelden voor het uitstapje kan tot uiterlijk 8 augustus. Daarna niet meer!
Nog vragen over deze activiteiten? Bel 06-52432530.
Namens de kerkenraad,
Roy de Bruin, voorzitter
……………………………………………………HIERLANGS AFKNIPPEN………………………………………………….
O

Hierbij meld ik mij aan voor het dinerbuffet op zaterdag 9 juli.

O

Hierbij meld ik mij aan voor het uitstapje op zaterdag 17 september.

Naam: ……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………….

Handtekening:

Emailadres: ……………………………………………………………………………………

…………………

