PROTESTANTSE GEMEENTE
DELDEN

Kerkelijk Bureau ”De Voorhof” , Kerkstraat 6 7491 BL Delden

Geachte mevrouw / mijnheer,

Vrijwilligers zijn onmisbaar om het reilen en zeilen in onze kerk goed te laten verlopen. Op allerlei
gebied zijn zij actief: als contactpersoon, bij het koffieschenken, bij het koperpoetsen, de
kindernevendienst en jeugdkerk, als suppoost, en bij nog veel meer werkzaamheden. U bent één
van die vele vrijwilligers. U draagt zo een steentje bij aan het werk in onze kerk.
Om u te bedanken voor uw werk als vrijwilliger, wordt u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse
Vrijwilligersavond. Deze zal zijn op maandag 11 november. Vanaf 19.15 uur staat de koffie voor u
klaar in de Voorhof. Na de koffie is er een lezing in de kerk. Na de lezing komen wij weer allemaal
in de Voorhof voor een hapje en een drankje.
Het programma begint om 19.30 uur.
19.30 opening door Wim Boer, voorzitter ouderlingenberaad
20.00 De lezing wordt verzorgd door de heer Dolf Ruesink, voormalig journalist van de Tubantia.
De lezing betreft een boeiende en humorvolle presentatie over de wijze waarop het nieuws
in de wereld tot stand komt, ontmoetingen met beroemde mensen, filmfragmenten,
historische beelden, alsmede fouten en vergissingen in de media.
Al met al een avond waar ontspanning en elkaar ontmoeten op een ontspannen wijze de
kenmerken van zijn.”
21.30 Napraten onder het genot van een hapje en een drankje
Aangezien wij graag willen weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen, verzoeken wij u
vriendelijk om u aan te melden door:
• Een mail te sturen naar scribapgdelden@gmail.com met daarin uw naam en het aantal
personen, uiterlijk 1 november
• Onderstaand strookje in te vullen en vóór 1 november in de brievenbus te doen bij het
Kerkelijk Bureau, “De Voorhof”, Kerkstraat 6.
Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Delden,
Bart Methorst scriba.

Dhr./mevr. ……………………………………………………………………………………………………...
Adres……….………………………………………………………………………
Kom(t)en met ......…… perso(o)n(en) op de vrijwilligersavond op maandag 1 november

