EXTRA EDITIE 14 juli 2020 ivm gezamenlijke openlucht kerkdiensten
Beste lezers van de Zondagse Nieuwsbrief,
U heeft het al kunnen lezen in de nieuwsbrief van afgelopen zondag. Maar langs deze weg de
herinnering: zondag 19 juli a.s. is de eerste gezamenlijke openluchtdienst om 10.00 uur met
wijkgemeente Catharijne. De dienst zal evenals die van een week later (zondag 26 juli) plaatsvinden
op landgoed Hydepark. Gemeentezang tijdens deze diensten is weer toegestaan. Na afloop van de
dienst is er koffie en thee. Wat de dienst nog meer bijzonder maakt is dat we met elkaar na lange tijd
het Avondmaal hopen te vieren. De voorgangers in deze dienst zijn ds. Gerrit van Dijk en ds. Henk
Reinders.
Aan de hoeveelheid mensen voor deze openluchtbijeenkomst (én die van volgende week) worden
géén beperkingen gesteld!
Tóch vragen wij u of u zich aan wilt melden als u één of beide diensten wil bijwonen. Dit in verband
met de catering en de mogelijkheid dat er bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Grote Kerk.
Hieronder nog een aantal aandachtspunten:








Meldt u zich bij voorkeur per e-mail: hjvanvoornveld@hotmail.com . Telefonische
aanmelding, bij diaken Henk van Voornveld, is ook mogelijk: 06-52 64 61 16 De telefonische
optie kan alleen maar vanaf woensdag 12.00 uur. Voor beide opties geldt dat er t/m vrijdag
20.00 uur kan worden aangemeld voor de openluchtdienstdienst van de eerstkomende
zondag.
Belangrijk: wilt u als u zich opgeeft daarbij ook vermelden of u vervoer nodig hebt en wat uw
telefoonnummer is.
Op het Hydepark terrein moet tijdens de dienst iedereen een zitplaats hebben! Er zijn 145
klapstoelen beschikbaar. Het is ook prima als u uw eigen stoel meeneemt.
Zoals al gemeld: na afloop is er voor u koffie en thee. Er zijn ter plekke ook toiletten aanwezig
waarvan u gebruik kunt maken.
Wellicht ten overvloede: het landgoed Hydepark is bereikbaar via de Hoofdstraat richting
Doorn en even na restaurant Brocante de afslag links nemen. Dus niet al naar links gaan bij
de Hydeparklaan!
Bij slecht weer krijgt u donderdag/vrijdag bericht dat we uitwijken naar de Grote Kerk.

Tenslotte:
Zondag 19 juli a.s. is er om 17.00 uur in ’t Hoge Licht een Avondmaalsviering voor mensen die ’s
ochtends om wat voor reden dan ook verhinderd zijn of tegen een openluchtviering opzien.
Voorgangers zijn ds. Aleida de Hoog en ds. Henk Reinders. Graag ook opgave voor deze viering bij
Henk van Voornveld (zie hierboven).
Ik hoop velen van u zondag a.s. te ontmoeten bij de openluchtdienst. En vergeet u vooral niet u tijdig
aan te melden!!
(Arie Stans, scriba Wijkgemeente Immanuel)

