Gemeentedagkrant 2017

Beste Gemeenteleden,
Op D.V. zaterdag 26 augustus 2017 wordt
onze jaarlijkse gemeentedag gehouden.
Achter de schermen is er al een mooi programma gemaakt. Om 14.00 zullen we met
elkaar beginnen met samenzang, gebed en
openingswoord.
Programma onderdelen
Dhr. Bulsink sr. zal 14.30u vertellen over
zijn tijd in Nederlands-Indië.
Mathilde Donker verzorgt om 15.45u een
workshop “Evangeliseren kun je leren”.
U kunt onder leiding van dhr. van Kempen
een wandeling maken langs kerken en verdwenen scholen in Bodegraven.
Albert Donker en Gerrold Verhoeks verzorgen om 14:30u een culinaire workshop.
Buiten in de tent zullen diverse creatieve
activiteiten worden aangeboden.
Aan het einde van de middag staat er een
maaltijd op het programma. Tijdens deze
maaltijd kunt u genieten van nasi of bami.
Voor de kinderen zijn er patatjes en broodjes hamburger. Na de maaltijd besluiten we
de dag en leren we een nieuwe bovenstem.
Dus dit jaar hoeft u niet zelf te koken!
Gebak
We zijn op zoek naar bakkers van taart of
koek bij de koffie. Dit kunt u op het opgaveformulier aangeven. Wilt u ervoor zorgen dat uw baksel om 14.15u bij de kerk is?

Vrijwilligers
Voor een goed verloop van deze dag zijn
we op zoek naar vrijwilligers voor:
10:30-12:00 uur opbouwen
13:30-14:30 uur catering
14:30-15:30 uur catering
15:30-16:30 uur catering
16:00-17:00 uur maaltijd klaar zetten
19:00-20:00 uur opruimen
19:30-20:30 uur schoonmaken
Wilt u op het opgaveformulier aangeven
of u wilt helpen en van hoe laat tot hoe
laat we op u kunnen rekenen?
Kosten
Wij willen u vragen om een bijdrage van
€5,- p.p. met een maximum van €25,- per
gezin.
Schroom zeker niet om minder of meer te
betalen. Uw aanwezigheid is het belangrijkst!
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL24RABO 0308 8603 30 t.n.v.
Ger. Gem. Bodegraven o.v.v. Gemeentedag
2017. Of op de dag zelf deponeren in de
daarvoor bestemde doos.
Opgeven kan via de website:
http://www.ggbodegraven.nl//
Of via het opgaveformulier dat u bij deze
gemeentedagkrant krijgt. Dit kunt u inleveren bij Mathilde Donker (Kopeind 5).
Tot ziens!
Albert Oudenaarden, Willem Snoep,
Henk de Wit, Mathilde Donker en
Annemieke Hoogendijk

