Zien!

Zoals u en jij weten, gaat de gemeentedag niet door. Maar dat bleef maar
knagen. We worden beperkt in de contacten die we hebben en zeker ook als
kerkelijke gemeente zien we elkaar veel en veel minder. Maar juist in een
tijd van onzekerheid is het extra belangrijk om bij de gemeente van onze
God te horen. De gemeentedag staat normaal symbool voor de start van het
winterseizoen. Dit jaar zouden we graag de datum waarop de gemeentedag normaal plaats zou vinden, markeren als start van het winterseizoen,
maar juist ook om met elkaar in contact te mogen zijn. Niet zoals we gewend
zijn, maar er zijn vele manieren van contact.
Daarom willen we u en jou van harte uitnodigen
voor de alternatieve gemeentedag 2020: Zien!

ZATERDAG

PROGRAMMA:
• Prinsen & Prinsessen
• Blessings
• De Meer
kwis
Complete programma is online
te volgen, zoals u normaal
gesproken de kerkdienst
kunt volgen.

17:30 uur
Eet thuis een lekkere maaltijd en
denk met liefde terug aan de vleesjes
of salades die normaal voor u
gemaakt worden.

18:15-18:45 uur:

PRINSEN EN PRINSESSEN
Een muzikaal kinderfeest voor de
kinderen vanaf 3 jaar. Wij hopen dat
jullie allemaal naar de kerk komen.
Neem vooral je eigen muziekinstrument mee!
Er is plaats voor één ouder in de
banken - uiteraard op gepaste afstand
van andere volwassenen.
Natuurlijk wordt het kinderfeest online
uitgezonden, zodat iedereen mee kan
zingen en genieten!

gemeentedagmeerkerk@gmail.com

26 sept

2020
19:00-20:00 uur

BLESSINGS

Woordenboek ‘blessings’:
• iets wat heilzaam is
• helpende daad
• hulp van God
• zegen
30 augustus preekte een dominee
over de zegen. Hij eindigde zijn preek
met: “Tot zegen zijn; er voor de ander
zijn. God weerspiegelen in en door jou.”
“Zegenen: Ik zie jou”.
Deze verschillende uitleggen geven
precies weer wat we bedoelen met
het moment.
We vragen u en jou om liederen in te
dienen, die tot zegen mogen zijn.
Tot zegen voor jezelf of de ander.
Hierbij mag zeker een korte uitleg
worden gegeven. Met dit moment
mogen we elkaar als gemeente ‘zien’
en weten dat we ‘gezien worden’.
We ontvangen uw en jouw inbreng
graag uiterlijk zaterdag 19 september.
De tijd is kort, dus schroom niet ons te
mailen, te appen of te bellen.

Gemeente
DAG
20:15-22:15 (richttijd)

DE MeerKERKkwis
Tijdens de intelligente lockdown
ontstonden er steeds meer initiatieven
om online een Kwis te doen. In die tijd
hebben wij meermaals vrienden,
buren en familie ‘ontmoet’. Een ware
verademing in een tijd waarin alles zo
beklemmend kan zijn.
Nu gaan we de uitdaging aan om met
de gehele gemeente te gaan Kwizzen!
Spelregels:
• Vooraf aanmelden kan (niet verplicht)
via onderstaand e-mailadres. Dan
ontvangt u van ons een document
waarin u/jij de antwoorden kunt
invullen. Deze antwoorden ontvangen
we dan graag dezelfde avond
per e-mail.
• Als u/jij niet vooraf hebt aangemeld,
geen probleem. Belangrijk is dan
om de antwoorden duidelijk naar
ons door te mailen.
• Bent u niet in de mogelijkheid om
ons te mailen. Geef dit dan vooraf
door. Dan zorgen wij voor een
papieren antwoordenblad. Dit kan
zondag in de kerk worden ingeleverd,
of we spreken af dat we het bij u
ophalen.

Hanneke den Otter: 06-11114746

WIJ ZIEN ENORM UIT
NAAR DEZE BIJZONDERE
VORM VAN ONTMOETEN
EN HOPEN U EN JOU
ALLEMAAL TE

|

Janine Kortlever: 06-55721125

