
Startzondag 23 augustus 2020  

Thema: Verbinding 

Beste gemeenteleden van de Open Hof, 
 
Zoals u in de uitnodigingsbrief hebt kunnen lezen, is zondag 23 augustus 2020 
de Startzondag van het nieuwe seizoen.. 
 
Het thema is: Verbinding. 
 
Wij zouden het fijn vinden als u/jij, als gemeentelid van de Open Hof, hieraan 
mee werkt, zodat we ook op deze manier de verbinding met elkaar voelen.  
 
Hieronder vindt u activiteiten voor kinderen tot 12 jaar en voor alle mensen 
ouder dan 12 jaar. Hopelijk wilt u/wil jij hieraan meedoen.  We hopen op een 
“warme” verbinding met elkaar. Alvast heel erg bedankt! 
 

Voor de kinderen  tot 12 jaar:  

 

Gebedsketting maken: 

Wat zou het fijn zijn als we van jullie een gebedsketting krijgen. 
Schrijf op je ketting je naam en een gebedspunt. 
 
Breng je ketting voor 20 augustus bij: 
Lammie Zeeman-Wiesenekker 
 
 



We zullen deze kettingen dan in de kerk hangen tijdens de kerkdienst op 23 

augustus en dominee Astrid Gouma zal het proberen te verwerken in het 

gebed. 

Voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen: 

We zouden het fijn vinden als u en jullie mee willen werken aan de startzondag 
en wel met het beantwoorden van de volgende vraag: 
 

Verbinding betekent voor mij……. 
 
Het is de bedoeling dat we de reactie van u en jou  in een sheet laten zien 

tijdens deze dienst. Als er veel reacties zijn, dan maken we er een brief van en 

mailen die naar u allen toe. 

Stuur uw/jouw  reactie voor 20 augustus naar: 
Lammie Zeeman-Wiesenekker 
 
In Christus Verbonden. 

Hartelijke groeten, 
ouderlingen van de Open Hof 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uitnodiging voor de Startzondag op 23 augustus 2020 
 

Beste gemeenteleden van de Open Hof,  
 
Wij willen u hierbij van harte uitnodigen voor de Startzondag op 23 augustus a.s. 
In Corona-tijd waren we voornamelijk online met elkaar verbonden, maar die verbondenheid 
mogen wij nu ook weer op een andere manier vorm geven.  
 
We hopen dat veel mensen gaan deelnemen!  Het programma is volgens de regels van het 
RIVM georganiseerd (gel en mondkapjes beschikbaar) en ziet er als volgt uit: 
 

A. Kerkdienst vanaf 10 uur, geleid door Ds. Astrid Gouma (met opgave, max. 92 pers.)  
1. Er is oppas voor de kinderen tot 4 jaar aanwezig (met opgave) 
2. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is er kindernevendienst met een speciaal 

programma. (met opgave).  
B. Na de dienst is er een mooie fietstocht  of autotocht naar een bijzondere 

natuurlocatie. Onderweg is er koffie en ranja. Vervoer met de auto kan worden 
geregeld, evt. stoeltje of kussen meenemen. Voor een bijzondere lunch wordt 
gezorgd.   (Voor kinderen/tieners: zwemmen kan, mits diploma) (met opgave) 

C. Programma voor de mensen, die liever thuis blijven: (met opgave) 
U kunt ervoor kiezen om met 1 of 2 personen uit uw wijk of uit een andere wijk samen 
koffie te drinken om half 10 en samen de dienst te bekijken. Het kan ook zijn dat u 
eerst liever alleen de dienst bekijkt en dan  met 1 of 2 personen koffie wilt drinken. 
Uw wijkouderling gaat dit voor u proberen te regelen, maar u kunt zelf ook iemand 
voorstellen. Van ons krijgt u dan 2 vragen die als gespreksonderwerp kunnen dienen. 

D. Bij regen gaat na de kerkdienst niets door, behalve het thuisprogramma! 
 
Wanneer u alleen bent, maar graag met iemand naar de startzondag wilt gaan, neem dan 
contact op met uw wijkouderling, die dit voor u probeert te regelen.  
 
Ria Smeijers Wijk Centrum                                 
Gesien Breukelman Wijk Zuid   
Coby Meenks  Wijk Oost            
Lammie Zeeman Wijk Noord   
Sieb Terpstra Wijk West   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Opgave voor maandagavond 17 augustus bij uw wijkouderling: 
 

Kerkdienst 
Naam+voornaam 

Oppas Kinder-  
nevendienst 

Thuis- 
programma 

Fietstocht Autotocht  

 
 

     

 
 

     

      

      

      

      

 
Wilt u de bovenstaande gegevens invullen, afknippen en inleveren bij uw wijkouderling, of 
mailen, of doorbellen naar uw ouderling? 
 
Hartelijke groet van  Ds. Astrid Gouma en de wijkouderlingen van de Open Hof. 



 


