U kunt deze kaart inleveren via de brievenbus van Op ‘e Hichte (Koudum), de
Johannes de Dooperkerk (Warns) of de Lebuïnuskerk (Molkwerum).
Ook kunt u een mail met uw aanmeldgegevens sturen naar de predikanten:
michieldezeeuw28@kpnmail.nl of vanvoorstjoke@gmail.com

e-mailadres:

telefoonnr:

adres:

Ik doe graag mee met:
staat in ‘Zin in meer’ op (blz.):
(aankruisen)
 Samen romans lezen
(2)
 Aren lezen, de Bijbel opnieuw met ds. Michiel de Zeeuw (2)
 De natuur lezen, avond met Alle Bruggink, 28 oktober
(3)
 Sjoch nei de fûgels, wandeling met Jos Hooijmeijer
(3)
 Je scherm lezen, jong en oud op 18 maart
(3)
 Een uitgelezen stilte, mediteren in de Martini
(3)
 Wat verbeeld jij je, geloofsverhaal op doek, 3 december (4)
 Voorlezen en voorleven, opgroeien met geloof, 6 oktober (4)
 Je rimpels lezen, oud worden waar leer je dat, 14 april
(4)
 Spel je sport, zin in samen sporten
(4)
 Meezingen met een Marcuspassie, 21 en 22 maart
(4)
 Gespreksgroep dertigers/veertigers
(5)
 Workshop kalligrafie Els de Bok, 14 en 21 januari
(5)
 Graafwerk Molkwerum
(6)
 Historisch bekeken, avond met Auke Bult
(6)
 Ruimte om te vieren: Taizé
(7)
 Gespreksgroep 18plus, Koudum, Warns, Molkwerum
(7)
 Stiltewandeling vrijdagavond 26 februari
(7)
 Ruimte voor dieren, eendenkooien maken, 12, 27 februari (7)
 Kerststukjes maken, 19 december
(7)
 Uit de Bijbel schilderen met Henk Jorritsma, 21/2 en 7/3 (8)
 Groothuisbezoek Molkwerum, 14 en 28 januari
(8)
 Ruimte om te spelen, 31 januari
(8)
 Filmavond ‘De beentjes van st. Hildegard’, 7 oktober
(10)
 Schatgraven met Rembrandt, 11 november
(10)
 Zoek het zelf maar uit, groep 15-17jr, 29 oktober (W,K,M) (10)
 Graafwerk liederenschat, 21 oktober
(10)
 Graafwerk Genesis, 5 oktober
(11)
 Huiskamergesprekken Warns, 18 en 20 januari
(11)
 Maaltijd alleengaanden 60+
(11)
 Zeg het met bloemen, 27 januari
(12)

In gesprek gaan: graag een persoonlijk bezoek thuis

Naam:
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