gemeente Damsterboord

uitnodiging
ontmoetingsmiddagen en ontmoetingsavonden in januari 2016
november 2015
Aan alle belangstellenden,

Met deze brief nodigen we u van harte uit voor de ontmoetingsmiddagen en -avonden in januari
2016. In deze periode organiseren we 10 maal een bijeenkomst waar telkens 10 - 12 personen aan mee
kunnen doen. Het zijn eenmalige bijeenkomsten met elke keer een andere groep deelnemers.
Als thema voor deze ontmoetingen hebben we gekozen voor ‘geloof, hoop en liefde’. Rond dit thema willen
we op een open en veilige manier met elkaar in gesprek komen over wat ons raakt en beweegt.
Om het gesprek te starten, zullen we - net als bij de kennismakingsbijeenkomsten in 2013 - gebruik maken
van een creatieve opening waarbij we even van onze plaats moeten om te ontdekken wat belangrijk voor
ons is. Deze bijeenkomsten vormen een goede gelegenheid om elkaar als betrokkenen bij Damsterboord
beter te leren kennen. De bijeenkomsten worden geleid door ds Jan Wilts.
Met de strook hieronder kunt u zich aanmelden. Wilt u zo vriendelijk zijn om van de tien mogelijkheden er
minimaal drie aan te geven waarop u zou kunnen.
We vinden het fijn als we uw aanmelding zo snel mogelijk kunnen ontvangen, maar uiterlijk op 1 januari
2016. Spoedig na 1 januari krijgt u bericht van ons op welke middag of avond u ingedeeld bent.
We hopen velen van u te begroeten!
namens de werkgroep pastoraat,
Andrea Werkman, Annie van Dam, Jan Wilts


naam
telefoon
emailadres:
aantal personen:
bent u bereid wat eerder te komen om koffie en thee te zetten?
heeft u autovervoer nodig?

ja/nee
ja/nee

voorkeur voor (vul in de kolommen “nummer” minimaal drie data in waarop u zou kunnen meedoen)
middag
maandag 18 jan
dinsdag 26 jan
woensdag 13 jan
woensdag 20 jan

nummer

avond
maandag 11 jan
maandag 25 jan
woensdag 27 jan

nummer

avond
maandag 18 jan
dinsdag 19 jan
donderdag 21 jan

nummer

middag: aanvang 15.00 uur (inloop vanaf 14.45); duur ongeveer anderhalf uur
avond: aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur); duur ongeveer anderhalf uur
Strook kan ingeleverd worden in de kerk of opgestuurd worden naar Noorddijkerweg 14, 9734 AT.
U kunt de gegevens van de strook ook mailen aan:
Andrea Werkman,
andrea_werkman@hotmail.com
Annie van Dam,
a_van_dam@hotmail.com
Jan Wilts,
janwilts@damsterboord.nl
janwilts
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