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K E RK E L IJ KE B E RI C HT E N 

 

 
 
 
 
 

 Startzondag!  17 september 2017 
 
 
Programma: ‘Proef de kerk’  
 
Iedereen wordt weer van harte uitgenodigd om het komende  
winterseizoen gezamenlijk te starten. 
Het programma ziet er dit jaar met een nieuwe opzet als volgt uit: 
 
Zaterdagavond  
Het programma voor de zaterdagavond wordt georganiseerd door de 
jeugdraad. De jeugd wordt hierover geïnformeerd door de jeugdraad. 
 
Zondag 
10.00 – 10.45 uur HAL: gezamenlijk koffie-/theedrinken met alle  

gemeenteleden, met door gemeenteleden zelfge-
maakte cake. Bij dezen willen we jullie uitnodigen 
om een lekkere eigengemaakte cake mee te  
nemen en met ons te delen onder het genot van 
een bakje koffie.  

 
10.00 – 10.45 uur SOOS: alle kinderen van de lagere school worden 

hier verwacht. Kinderen mogen lekkere zelfge-
maakte cupcakes meenemen, om uit te delen. Wij 
zorgen voor de ranja.  
Onder begeleiding mogen de lagere schoolkin-
deren een koksmuts in elkaar knutselen, waarmee 
men een mooie prijs kan winnen. Alle knutselspul-
len zijn aanwezig. Je mag daarnaast ook nog  
komen, verkleed als bijv. ober, serveerster, kok of 
iets dergelijks.  
Om 10.45 uur blijven de kinderen in de Soos.  
Samen met Sietske Koole zullen zij daar de dienst 
openen en rond 11.00 uur zullen ze bij de ouders 
in de kerk komen.  

 
10.45 – 11.00 uur Gezamenlijke start in de Andreastsjerke.  
 Er is geen aparte tienerdienst en er is geen  

kinderdienst, maar wel oppas. 
 
11.00 – 11.45 uur Wandeling door de kerk  

(jong en oud gezamenlijk):  
proef het voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.  

 
11.45 - 12.15 uur Gezamenlijk bijeen in de Andreastsjerke.   
 
12.30 – 13.15 uur Gezamenlijk eten.   
 
13.30 uur Naar huis.   
 
 

 

Heel de kerk bakt…! 
 

 

Oproep:  
heel Garyp bakt…, 

 

 
 

…..jong en oud bakken heerlijke 
cake voor bij de koffie op de 
startzondag 17 september 2017. 
Koop de bakspullen en toebeho-
ren en maak er een lekkere cake 
van.  
 
Lever jouw cake in op zaterdag 
16 september bij Grytsje Bosma, 
Skeanpaed 5 of neem hem zon-
dagmorgen mee naar de kerk. 
 

  
Bedankt voor het bakken.  
 

De Startzondagcommissie  
 


