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:

Naam:

Ik doe graag mee met:
staat in ‘Zin in meer’ op (blz.):
(aankruisen)
(2)
 Hoe was je dag?
Ik kom eten met … perso(o)n(en). Ik ontvang te eten … pers.
(3)
 De draad van je leven, informatieavond 30 september
(3)
 Sjoch nei de fûgels, wandeling met Jos of Ans
(3)
 We hebben het erover, huiskamergesprek
O middag 25/1
O avond 26/1
O avond 3/2
 Goed kijken en kiezen, lezing Alle Bruggink 27 oktober (3)
 Even de draad kwijt, gesprek met journalisten, 2 februari (4)
(4)
 Fijn naar de film, ‘La famille Bélier’, 14 december
(4)
 Hoi, hoe is het? gespreksgroep 30/40
(4)
 Bij de kern, Mediteren in de Martini
(5)
 Aren lezen, Bijbellezen met ds. Michiel de Zeeuw
(5)
 Je zingt zoals je drinkt, samen zingen op 2 december
 Voor de draad ermee, avond over Stanley Spencer, 13 jan. (5)
(6)
 Winkels van Warns, informatievond op 16 februari
(6)
 Wat je leest ben je zelf, Graafwerk op avond, 4 oktober
(6)
 Voor onderweg in je leven, reisgenoot voor kinderen
(7)
 Nieuwe reisgenoten, filmavond ‘Pride’, 17 november
(7)
 Die laatste reis, gesprek op Aswoensdag, 2 maart
(8)
 Tegengekomen, Graafwerk op ochtend, 6 oktober
(8)
 Reisgenoten van Rembrandt, 6 oktober
(8)
 Groothuisbezoek Warns, O 19 januari óf O 8 februari
(9)
 Tekenen: Dat lijkt me leuk, ik hoor graag wanneer…
(9)
 Voor wie 15, 16 of 17 is, ontmoeting op 7 oktober
 De zwaan van Molkwerum, lezing Auke Bult, 6 oktober (10)
(10)
 Stiltewandeling, 22 oktober
(10)
 Witte zwanen, zwarte…, gespreksgroep op 5 oktober
(11)
 Eendenkorven maken, bij Arjan Batteram, 10 december
(11)
 Groothuisbezoek ‘zwanenzang’ op O 6/1 óf O 27/1
(11)
 Schilder een Bijbelverhaal, 20 februari en 6 maart
(12)
 Groep 18plus, ontmoeting op 26 september

In gesprek gaan: graag een persoonlijk bezoek thuis
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Alle activiteiten zijn ook beschikbaar voor belangstellenden uit de andere dorpen.
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