Uitnodiging Startdag Opening Winterwerk
Hervormde Gemeente Wilnis
DV Zaterdag 19 september 2020
Speur mee met de Fotospeurtocht!
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
We speuren door het oude dorp en Veenzijde 1 naar de afbeeldingen op de foto’s. Kun jij ze
vinden? De tocht wordt afgewisseld met vragen en spelletjes voor extra plezier! Tussen 14.00
en 15.00u. kan de route opgehaald worden bij de Roeping. Deze activiteit is voor jong en oud!
Wilt u de speurtocht niet meelopen, dan bent u/jij natuurlijk ook van harte welkom in het
Speelwoud om de sfeer te proeven!
Zin in een kop koffie of thee?
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
In de Roeping wordt er een heerlijke kop koffie/thee/fris voor u en jou geschonken.
Natuurlijk is er iets lekkers bij en is er tijd voor ontmoeting!
Komt u meezingen in de kerk?
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Iedereen is van harte welkom in de kerk om mee te zingen! We houden ons aan de RIVMrichtlijnen. Dat betekent dat gemeentezang afgewisseld zal worden met gedicht(en), een
luisterlied, e.d. Ook zal het korter duren dan voorheen. Bij veel aanmeldingen maken we twee
groepen. Wordt u/jij in de tweede groep ingedeeld, dan wordt u/jij om 20.00u verwacht en
hoort u/hoor jij dat van ons. Na afloop zal er koffie/thee zijn. Ook na een eventuele tweede
sing-in. Wees welkom!
Aanmelden bij Dick Stam: uiterlijk tot vrijdag 18 september om 18u. Dit kan op de volgende
manieren: per e-mail scriba@hervormdwilnis.nl, per telefoon: 0297-257151 of 06-25491646
Loop samen de emmaÜswandeling!
Tijd: Op een zelf te bepalen tijdstip in de maand september
Kent u/ken jij het verhaal van de Emmaüsgangers? Zij waren al wandelend in gesprek, en
plotseling kwam Jezus bij hen lopen. Wandelen is goed voor de mens. En het kan leiden tot
diepe gesprekken. Daarom ontvangt u/jij bij deze uitnodiging ook een aantal gespreksvragen
om met een naaste een 'Emmaüswandeling' te lopen. Zie de achterkant van deze uitnodiging.

