Noteer ook in uw eigen agenda de data van uw aanmeldingen…

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)
(10)
 Eigen plattegrond
gespreksgroep, 5 okt.
(7)
 Wie kent mij? Informatieavond 5 oktober
(4)
 Mediteren in de Martini, vanaf 6 oktober
(5)
 Samen eten in O‘eH O 7 oktober en/of O 20 januari
(11)
 Woontips uit de Bijbel, gespreksgroep, 10 oktober
(8)
 Wie is toch deze? Gespreksgroep 11 oktober
(6)
 Gespreksgroep dertigers/veertigers, 11 oktober
(2)
 Gereedschap voor de toekomst, Alle Bruggink, 13 okt
(4)
 Fijn naar de film, ‘The way’, 25 oktober
(5)
 Aren lezen, samen in de Bijbel lezen, vanaf 27 oktober
(8)
 Wie ben jij dan..? (memory) infoavond 1 november
(6)
 Veranderend gereedschap van de politie 3 november
(9)
 Hoe is geloof deel van je gezinshuis, 4 november
(10)
 Zingen van zolder, 9 november
(10)
 Groothuisbezoek Warns O 4 januari of O 16 januari
 Groothuisbezoek Molkwerum O 5 januari of O 18 januari (7)
 Gesprek in de huiskamer, Koudum, O 11 jan of O 17 jan (6)
(9)
 Film ‘The Duke’ kijken in de Spylder, 1 februari
(3)
 Kansen voor kerken, boek ‘Opener dan ooit’, 7 februari
(11)
 Vogelhuisjes maken, 18 februari
(6)
 Bezinningsmaaltijd op Aswoensdag, 22 februari
(9)
 Fotoproject ‘Mijn kamer in 2023’
(5)
 Samen een kalender maken …
(5)
 Zingen als gereedschap, 14 maart
(11)
 Arsjitekt, avond met Pieter Jukema, 23 maart
(11)
 Je thuis, bloemen op tafel, 30 maart
(7)
 Wie is toch deze mens?, over Jochen Klepper, 4 mei
(12)
 Excursie Jacobijnerkerk Leeuwarden, 22 april
(4)
 Excursie 2023: Harderwijk, 2 mei
(5)
 Excursie J.L. Hoogland gemaal, 29 april

In gesprek gaan: graag een persoonlijk bezoek thuis

MIJN GEGEVENS

seizoen 2022-2023
Alle activiteiten zijn ook beschikbaar voor belangstellenden uit de andere dorpen.
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