Koffie-visie-te
In het kader van onze nieuwe missie en visie,
stellen we u allen voor om enkele zondagen per jaar
niet het koffiedrinken na de morgendienst
in de ontmoetingsruimte te doen, maar bij elkaar thuis.
Om de onderlinge betrokkenheid op elkaar te intensiveren, stellen we voor dat we op

zondag 15 maart a.s.

bij elkaar op koffie-visite gaan, na de morgendienst.
 U kunt zich inschrijven als ontvanger van bezoekende brs en zrs en hun gezinnen. Daarbij kunt
u aangeven hoeveel bezoekers u kunt ontvangen.
 U kunt zich ook inschrijven als bezoekende br en/of zr met of zonder gezin(sleden) en daarbij
uw eventuele dieet voorschriften aangeven.
 Wij, als organisatoren, gaan ervoor zorgen dat we ontvangers en bezoekers matchen.
Als ontvanger hoort u van tevoren wie u op bezoek zult krijgen en kunt u eventueel van tevoren
contact met hen opnemen. Hoe u uw bezoek ontvangt laten we helemaal aan u over.
Om u die zondagmorgen (en middag) alle tijd te geven als bezoekers en ontvangers,

begint de middagdienst deze zondag pas om 16.30u.

U kunt bijvoorbeeld ook samen een wandelingetje maken, een uitgebreide koffietafel gebruiken of
een gezelschapsspel doen,…
U krijgt in de week voorafgaand aan de bewuste zondag bericht – bij voorkeur via WhatsApp of
Signal- wie u zult ontvangen of bij wie u wordt verwacht.
Dit alles wel onder voorbehoud van Jacobus 4:15 ‘Als de Heer het goedvindt, blijven we leven en
kunnen we dit of dat doen.’
Voor alle vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Hetty Brienen, tel. 06 19945092

INSCHRIJFFORMULIER inleveren tot en met zondag 8 maart:
Inleveren bij Hetty of in de doos bij de sta-tafel.

o Ik/wij willen graag ontvanger zijn van ……. (aantal) personen.
o Ik/wij willen graag bezoeker(s) zijn en zijn met …… (aantal) personen
dieet voorschriften:

o

Het maakt ons niet uit; we zijn met …. (aantal) personen om te bezoeken
of kunnen …. (aantal) personen ontvangen.

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Liefst een 06 nummer met Whatsapp of Signal, zodat u in de week voor zondag een appje krijgt.
Hebt u dit alles niet, geef dan gewoon uw telefoonnummer, dan wordt u in die week gebeld.

