
Startweekend voor de kerk!     

 

 

 

 

In het weekend van 24 en 25 september hopen we als 

gemeente samen te starten met een paar bijzondere 

activiteiten. Alle activiteiten zijn voor jong en oud en er 

zijn geen kosten aan verbonden. 

We werken met het jaarthema van de PKN “Aan tafel “. 

Voor ieder van ons is een plek aan de tafel, zo zullen we 

zondag in de viering horen. We hopen dat jij/u dit ook 

zo voelt als jij/u besluit aan te schuiven. 

Op zaterdagmiddag is er een uitje naar 

Dokkum. We gaan naar het 

Bonifatiusmuseum in Dokkum, waar we 

een rondleiding krijgen.  De 

tentoonstelling is rolstoelvriendelijk. Wie 

naast de tentoonstelling nog even de 

historische plekken  wil bezoeken, voor 

diegene is er een papieren rondwandeling. 

Voor de kinderen is er een 11-stegentocht met puzzel. We 

verzamelen en vertrekken om 13.00 uur bij het 

Beerdhuus. 

Om ongeveer 18.00 uur hopen we terug 

te zijn  in het Beerdhuus omdat we dan 

samen willen eten. Soep, brood met wat 

warms, laat u verrassen. We zitten dan 

letterlijk aan tafel en hopen naast 

lekker eten ook elkaar in gesprekken te ontmoeten. 



Op zondagochtend is er een viering. Die 

begint om 9.30 uur. Voorganger is 

mevrouw Akkerboom uit Harlingen die 

voor deze dienst heeft samengewerkt met 

diverse gemeenteleden. Er is muziek en de 

kinderen gaan ook knutselen rond het 

thema “Aan tafel, Levend water”. Na de 

dienst  is er tijd voor een praatje onder het genot van 

een kopje  koffie of glaasje fris met oranjekoek.  

U /jij kunt aan alle activiteiten deelnemen, maar mag 

ook voor een of twee aanschuiven.  

 Iedereen is van harte welkom. 

Voor het  uitje en het samen eten op zaterdagmiddag, 

willen we graag weten of u/jij komt. Dat heeft te maken 

met de organisatie die graag wil weten op hoeveel 

personen ze kan rekenen.  

 Opgeven kan tot 19 september door onderstaand 

strookje in te  leveren bij Anna Kuik, G. van Tuinenstraat 

44. U mag ook mailen ( AKuik02@hetnet.nl) , bellen       

( o6 12226709)  op appen. U kunt ook uw  naam  op het 

opgaveformulier zetten  dat op zondag in de hal hangt. 

 

 

Ik, wij ……………………………………………………kom(en) naar  

0 het uitje  

0 de broodmaaltijd”  met ……………….  persoon/personen. 

0  kan anderen meenemen. 

0 wil graag meerijden. 
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