
startzondag 
 

  
 

De activiteiten van de startzondag op 17 september nog eens voor u en voor jou op een rij!  

 

In de ochtend staat de kerkdeur van de Gereformeerde Kerk in Ten Boer wijd open voor alle gemeenteleden 

van de deelnemende kerken.  

 

Programma op hoofdlijnen 

 

09.30 – 10.30 uur proeverij van koffie/thee met eigen (bij voorkeur al gesneden) baksels in Menorah 

 

10.30 – 12.00 uur startdienst GK Ten Boer m.m.v. gelegenheidskoor 

 

Het gelegenheidskoor repeteert op 4 en 11 september van 19.00 – 20.00 uur in de Gereformeerde Kerk  

in Ten Boer (Wigboldstraat) o.l.v. Ria Reeze-Vernooij. Iedereen is welkom en u/jij kunt zich aanmelden bij 
ineke@wimvanzanten.nl vóór 1 september. Er is slechts één voorwaarde voor deelname aan het koor:  
u/jij bent bereid om beide repeteeravonden aanwezig te zijn. 

 

12.00 – 13.00 uur lunch van meegebrachte belegde broodjes in Menorah 

 

Om de kosten te drukken heeft de commissie besloten dat iedereen belegde broodjes voor de lunch 

meeneemt, die vervolgens worden uitgestald en uitnodigen om van elkaars meegebrachte voedsel te proeven! 
Voor overige zaken als fruit en drinken wordt gezorgd. 

 

13.30 – 16.30 uur middagprogramma naar eigen keus in deelnemende kerken  

 

De start van dit nieuw kerkelijk seizoen biedt in de middag proeverijen in de andere clusterkerken.  

In elke kerk staat in de middag de deur open voor iedereen, ook de mensen die (nagenoeg) nooit een kerk 
bezoeken zijn van harte welkom. U kunt kiezen welke richting u op gaat:  
GK Stedum, GK Ten Post, PKN Thesinge/Garmerwolde, GK Ten Boer of de Kloosterkerk in Ten Boer.  
In dit middagprogramma proeft u aan film, labyrint, dans, muziek, quiz, spel en ontmoeting.  

Het programma wordt tijdens de startdienst uitgereikt zodat u dan een keuze kunt maken uit het aanbod.  

 

 

Wat kunt u doen? 

 

U begrijpt dat organisatie van dit evenement om vele handen vraagt en mogelijk ziet u voor zichzelf een goede 

rol weggelegd in één van de genoemde activiteiten. U kunt zich aanmelden bij de onderstaande 

vertegenwoordiger van uw kerk. Wie zijn er nodig? 

 

- Koffieschenkers 

- Koffie-opruimers 

- Lunchvoorbereiders  

- Lunch-opruimers 

- Leiding kindernevendienst voor, tijdens en na de dienst 

- Oppas vooraf en na de dienst /toezicht op het plein  

 

Roept het programma vragen op dan kunt u deze stellen aan de vertegenwoordiger van uw eigen kerk : 

 

GK Ten Boer  Anja Ottens  eaottens@home.nl   050 3023564 

Kloosterkerk TB Helma Overeem w.e.overeem@gmail.com  06 53427676 

GK Ten Post  Gerlinda Bruinius gerlindavanbeesten@hotmail.com 06 12922121 

PKN Thesinge/G’woldeSaskia Vaatstra svaatstra@vaatstra.nl   06 52418186 

GK Stedum  Ineke van Zanten ineke@wimvanzanten.nl  06 12200327 
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