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Online Kerkdienst 

Vanaf aankomende zondag is het mogelijk om 

gezamenlijk online  de Oecumenische kerkdienst 

te volgen bij ons. Wel willen we van te voren 

weten of u wilt komen kijken. De uitzending start 

om 10 uur. Als u wilt komen kijken geef dat dan 

door aan ons of doe een briefje in de brievenbus. 

Dauwtrappen.  

Op 21 mei is het 

Hemelvaartsdag. En daar hoort 

dauwtrappen bij! Dus gaan we 

om 9 uur Dauwtrappen! We 

verzamelen om 8.50uur in  de 

hal. Het dauwtrappen gebeurt 

uiteraard met 1.5 meter 

afstand. 

Plezier en gezelligheid staan 

voorop. 

IEDEREEN KAN MEEDOEN. 

Doe gezellig mee! 

Boodschappen 

 

 

 

 

Tijdens deze Corona-tijd 

doen wij op aanvraag 

boodschappen voor u. Dit 

doen wij op dinsdag en 

vrijdag. Dus heeft u 

boodschappen nodig, doe 

dan een boodschappenlijstje  

voorzien van naam en 

huisnummer in het postvak 

voor menulijsten. Wij zorgen 

dan dat de boodschappen 

gehaald worden. 

Videobellen.  

U heeft vast wel eens gehoord van de 

mogelijkheid om te video-bellen. 

Misschien doet een deel van u dat al, 

maar voor hen dit nog niet kunnen 

willen we hen de mogelijkheid bieden 

om dit wel te kunnen doen. Daar 

hebben we gegevens voor nodig. 

Vraag uw familie/vrienden waarmee u 

wilt beeldbellen naar hun: 

Mobiele telefoonnummer  

Welke vorm ze willen gebruiken 

bijvoorbeeld: Skype, face time 

,WhatsApp of Messenger.   

Spreek een tijd af wanneer u wilt 

beeldbellen.  

Meld dit bij de coördinatoren of doe 

een briefje in de coördinatoren-

brievenbus en we gaan het proberen 

te regelen.  

We hebben een laptop en een I-pad 

ter beschikking dus een lekker groot 

scherm om uw geliefden goed te 

kunnen zien.  

 

Gezocht:  

Dames of Heren die handig zijn met een 

naaimachine. Om onze 

ontmoetingsruimte(s) een andere look te 

geven, zijn we van plan andere kleedjes 

op de tafels te leggen. Wie is kan ons 

helpen? Meld je bij de coördinatoren of 

doe een briefje in de coördinatoren-

brievenbus.  
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