Algemeen
Startweekend zaterdag 23 en zondag 24 september
“De kerk is…”
Op zondagmorgen 24 september vieren we met elkaar het begin van het nieuwe seizoen in de Hervormde kerk van
Renkum. Het thema voor de dienst is “Wat houd ik van Uw huis”.
Wij nodigen iedereen van harte uit bij de dienst en de diverse activiteiten aanwezig te zijn. Op zaterdagavond is er om
19.00 uur een sportavond voor iedereen. Opgave kan via onderstaand antwoordstrook.
Ook is er op zaterdagavond om 20.00 uur een concert op het orgel en het nieuwgebouwde klavecimbel door organist JanSimon Huijser in de Hervormde kerk van Renkum. U kunt opgehaald worden voor dit concert. Opgave hiervoor
telefonisch bij Hanna Kodde: 0317-315156
Voor de zondag is er aansluitend op de dienst een programma in elkaar gezet, waaronder een gezamenlijke lunch. Voor de
lunch vragen wij gemeenteleden om iets mee te nemen: bijv. salade, hartige taart, rijst- of pastagerecht, gehaktballetjes,
sandwiches, etc.
Ook hiervoor graag uw opgave via onderstaande antwoordstrook.
Opgave kan met het aanmeldformulier op deze website of door de antwoordstrook op te sturen, te e-mailen of door
telefonisch aan te melden: Andrea van Steen, Nieuweweg 15 in Renkum, andrea.florijn@gmail.com, 06-11492508
Nog even op een rijtje:
Zaterdag 23 september
Sporten voor jong en oud (19.00-21.00 uur)
We gaan samen volleyballen in de gymzaal in de Rijnkom. Voor de organisatie is het handig als u/jij zich van tevoren opgeeft.
Supporters zijn ook van harte welkom!
Concert in de Hervormde kerk in Renkum (20.00 uur) Organist Jan Simon Huijser speelt op het orgel en het door hem
nieuwgebouwde klavecimbel.
Zondag 24 september
10.00 uur dienst in de Hervormde kerk aan de Kerkstraat 7 in Renkum
Na de dienst aansluitend samen koffie drinken, meerdere activiteiten voor jong en oud en gezamenlijk eten. Aan de
gemeenteleden wordt gevraagd iets voor de lunch mee te nemen: bijv. salade, hartige taart, rijst- of pastagerecht,
gehaktballetjes, sandwiches, etc. We sluiten af met een korte sing-in.
Graag een of meer van onderstaande mogelijkheden aankruisen:
 Ik geef me op voor het sporten op zaterdagavond met …. personen
 Ik kom als toeschouwer naar de sport avond op zaterdagavond
 Ik wil graag op zondagmorgen opgehaald en na het programma teruggebracht worden
 Ik wil graag een lied opgeven voor de “sing-in”, te weten: ……………………………………….
 Ik maak iets voor de lunch (zie onder)
Ik geef mij op voor de lunch met …. volwassene(n) en …. kind(eren)
en neem mee: ………………………………………
Naam ……………………………………
Adres ……………………………………
Telefoon en/of e-mail adres …………………………………………………

