Gemeenteweekend
Een weekend waarin dominee Klaassen afscheid zal nemen.
Het programma van dit weekend zal er als volgt uit zien:
Dag/dagdeel
Tijd
Zaterdag 25 mei 2019
Zaterdagochtend
11.00 – 13.00 uur
Zaterdagmiddag
15.00 – 17.00 uur
Zaterdagavond
19.00 – 21.00 uur
Zondag 26 mei 2019
Zondagochtend
Zondagochtend

08.30 – 09.45 uur
10.00 – 10.45 uur

Activiteit
Voetballen tegen de kerkenraad*
Receptie
Receptie

Ontbijt
Eredienst in de vorm van een dagopening

Zondagochtend
10.45 – 12.00 uur
Koffiedrinken met lekkernijen
Zondagmiddag
14.00 uur
Ontvangst genodigden/gasten
Zondagmiddag
15.00 – 16.00 uur
Afscheidsdienst
Zondagmiddag
16.00 – 16.30 uur
Toespraken
Zondagmiddag
16.30 – 17.00
Koffiedrinken voor gasten/genodigden**
Zondagmiddag
17.00
Broodmaaltijd voor de genodigden
*
Onder voorbehoud, kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.
**
Koffie drinken voor de gemeenteleden die nog niet in de gelegenheid zijn geweest
om afscheid te nemen van ds. Klaassen.
Toelichting op zondagochtend 26 mei 2019
Deze zondagochtend willen we beginnen door samen te ontbijten.
Om 8.30 uur zullen de rijk gevulde tafels klaar staan en een is ieder dan van harte welkom!
Deelname aan het ontbijt is gratis en vooraf opgeven is niet nodig!
Aan het eind van het ontbijt gaan we met elkaar naar de Kerk voor de eredienst (in de vorm
van een dagopening)! Na de dienst gaan we met zijn allen terug naar de Rank voor een kop
koffie (thee) en lekkernijen gemaakt door vele gemeenteleden.
Foto’s van dominee Klaassen
Voor de receptie willen we graag foto’s van dominee Klaassen op de beamer tonen. Heeft u
nog ergens in een fotoalbum of in een la van uw ladekast een foto liggen waar dominee
Klaassen op staat, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een huwelijk/ doop of in andere sfeer.
Zou u deze met ons willen delen (voor donderdag 23 mei aanstaande), zodat wij deze
kunnen inscannen? Bel of mail met Jessica (jessicabraakman@gmail.com / 0624164762) als
u een foto met ons wil delen.
Oproep aan alle bakkers van de lekkernijen
Willen jullie de lekkernijen op zaterdag 25 mei tussen 13.00 uur en 21.00 uur naar de Rank
brengen? Alvast hartelijke dank!

Oproep voetballen met/tegen de Kerkenraad!
(LET OP: Het gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen!).
Altijd al willen voetballen tegen/ met de kerkenraad...? Dan is dit je kans.
Altijd gedacht dat de leden van de kerkenraad alleen maar van vergaderen houdt en
weinig tot niet bewegen? Dan heb je het mis, de kerkenraad wil namelijk de uitdaging
met jullie aangaan om tegen/met jullie te voetballen. En wel op zaterdag 25 mei om
11.00 – 13.00 uur, op het grasveld van de oude Smithoek. Je kunt je nog opgeven tot
en met dinsdag 21 mei 2019. Je kunt je opgeven via het contactformulier op de
website (www.hervormddenham.nl) Het kan alleen maar doorgaan als we een team
kunnen vormen. Uiteraard zijn we dan ook fanatieke supporters nodig, dus noteer
vast in je agenda 25 mei 2019 de kerkenraad in actie tegen de jeugd. PS: Jeugd is een
breed begrip en te lezen als 0 – 99 jaar ;)

