
Opening winterwerk 2022 
Wat hebben we er zin in! De zomer is (bijna) voorbij en de opening winterwerk komt 
eraan. Wij hopen D.V. weer een gewoon kerkelijk seizoen te ‘draaien’. Eindelijk elkaar 
weer in de ogen kunnen kijken en ook de mogelijkheid om fysiek de verbinding zoeken!  
 
Wat staat er op de planning?  

- zaterdag 17 september “Activiteit, Varen / Eten & Sing-in” 
o 15:00 uur “Varen & Happen” (Opening om 15:00 in de kerk) met diverse 

boten zullen we twee locaties  bezoeken met eten en drinken. 
o 18:00 uur “Eten” Zij die niet mee konden met Varen en Happen kunnen nu 

aansluiten in gebouw Maranatha om mee te eten en zo het maaltijd 
gedeelte af te sluiten. 

o 19:30 uur “Sing-in” in ons kerkgebouw onder begeleiding van diverse 
muzikanten. 

o 20:30 uur “Afsluiten” in gebouw Maranatha met koffie/fris en of ijs. 
 

- zondag 18 september “Kerkdienst & preekbespreking” 
o 09:30 Ochtenddienst en aansluitend preekbespreking. 
o 18:30 Avonddienst 

Het doel van al deze activiteiten is om als gemeente dichter tot elkaar te komen! 
Wanneer wij van elkaar afweten kunnen wij elkaar opdragen in onze gebeden, God 
liefhebben boven alles en onze naaste als ons zelf, hiervoor moeten we God maar ook 
onze naaste wel kennen.  
 

Wij rekenen op uw/jullie komst!  
                            

Aanmelden kan op de volgende wijze:    (uiterlijk maandag 12 september) 
- Mail (johan.nadine@outlook.com) - Whatsapp/telefonisch (06-11132695)  
- Via de onderstaande strook (afgeven op Achterbos 8, Vinkeveen)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Naam: …………………………………………………………………………………….. tel.nr: …………………………………………………. 

Ik wil mij/wij willen ons graag aanmelden voor onze “Gemeentedag” op zaterdag 17 september:  

• Happen & Varen     *               (vanaf 15:00)  …. Aantal personen (kosten €15,00***) 

• Eten bij Maranatha** (vanaf 18:00)   …. Aantal personen (kosten €10,00***) 

• Wilt u opgehaald worden                                             ….. Aantal personen 

*Ieder blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van zich zelf en de kinderen (b.v. zwemvesten) 

**Dit is voor Happen & Varen de laatste stop, het gaat hier om een frietje/barbecue e.d.    z.o.z. 
***Voor kinderen tot en met 12 jaar is het gratis 
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Gepland bezoek binnen de gemeente: 
Om elkaar (beter) te leren kennen kunt u zich opgeven voor het bezoek aan een 
gemeentelid.  
U wordt vervolgens gekoppeld aan een ander gemeentelid of gezin en dan kunt u 
gezamenlijk een afspraak inplannen.  
Het inschrijfformulier zal in het verenigingsgebouw worden opgehangen. 
Opgeven kan daarnaast ook via het genoemde mailadres/telefoonnummer aan de 
voorzijde.  

 
 

 
 
 
Hieronder zijn verschillende samenkomsten te vinden welke binnen de 
gemeente worden georganiseerd: 
 

- Jeugdclubs (groep 5+) (vrijdagavond) 
- Jeugdvereniging 16+   (zondagavond) 
- Catechisatie   (maandag of dinsdagavond)   
- Belijdeniscatechisatie (n.t.b.)  
- Bijbelkring   (n.t.b.) 
- Alphacursus   (n.t.b.) 
- Ouderen Bijbelkring  (n.t.b.) 
- Vrouwen rond de Bijbel (n.t.b.) 
- Seniorenochtend  (n.t.b.) 
- Vrouwenvereniging  (n.t.b.) 
- Mannenvereniging  (n.t.b.) 
- Gebedskring   (n.t.b.) 

 
De juiste data van de verschillende samenkomsten zijn te vinden op de 
website van onze gemeente:                                  

www.hervormdvinkeveen.nl 
 

 
 

http://www.hervormdvinkeveen.nl/

