UITNODIGING
Gemeenteleden van de sectie Gijsbrechtkwartier nodigen u van harte
uit voor een alternatieve ontmoetingsmiddag
Op zondagmiddag 2 mei a.s. stellen gemeenteleden van de sectie Gijsbrechtkwartier hun voortuin
open voor een ontmoeting met een creatief tintje. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Door
de wandelroute op de achterzijde van deze brief te volgen komt u langs de deelnemende adressen
waar u met open armen wordt ontvangen. In iedere tuin is iets anders te beleven en bent u welkom
voor een praatje.
Met deze alternatieve ontmoetingsmiddag in de buitenlucht willen we een veilige manier bieden
om elkaar toch te ontmoeten. Door letterlijk al wandelend creatieve wegen te volgen, hopen we
met elkaar in verbinding te blijven. Anders dan andere jaren is er dus geen ontmoeting in de kerk.
Ook is dit jaar niet gekozen voor een bijeenkomst per sectie. U bent namelijk allemaal van harte
welkom om mee te doen, ook als u in een andere sectie woont.
De ontmoetingsmiddag begint om 14.30 uur. U kunt starten bij de Bethlehemkerk maar er ook
voor kiezen om op een ander deel van de route te beginnen. Door zelf uw vertrektijd en route te
bepalen, kan het aantal bezoekers gespreid worden. Naar keuze kunt u de hele route volgen of
een deel ervan en u mag daarbij zelf kiezen welke adressen u wilt bezoeken.
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Bijzondere wandelroute met ontmoeting in de buitenlucht
Gijsbrechtkwartier. Route op de achterzijde van de brief
Zondagmiddag 2 mei 2021
14.30-16.30 uur
Voor iedereen die gezelligheid en inspiratie zoekt
www.bethlehemkerk.nl

Mogelijk gelden in mei nog coronamaatregelen. En omdat het een buitenactiviteit is, speelt ook
het weerbericht een rol. Daarom vragen we u kort van tevoren de website te bekijken zodat u op
de hoogte bent van het laatste nieuws over de ontmoetingsmiddag. Hier vertellen we u dan of de
middag door kan gaan en welke maatregelen we volgen.
Met het creatieve aspect van de ontmoetingsmiddag herinneren we ook aan het jaarthema rond
de Schepping. Laat u verrassen door de bijzondere wandelroute en stel u open voor inspirerende
ontmoetingen met anderen. We kijken uit naar uw komst!

Hartelijke groet, team sectie Gijsbrechtkwartier

Wandelroute Gijsbrechtkwartier op zondag 2 mei 2021
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Naam
Nanda Ego en sectieteam
[start]
Gerard Ekelmans
Huub & Yvonne van Bommel
Annelene & Paul-Dirk van Buuren-Ammerlaan
Niek & Pascale Muller
Nelleke & Willem van der Spek-Kroonenburg
Greet & Hans van der Maal
Corine & Tjerk de Jong
Ineke & Rob Kooijmans-Woldman
Henk & Margreet Koster-Kok
Bea & Jogchum Kooi
Ans & Jaap van der Molen
Gerard Ekelmans
Nanda Ego en sectieteam
[finish]

Straat
Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263
Bethlehemkerk, Stilte Centrum
Marterlaan 44
Jacob van Maerlantlaan 14
Staringlaan 34
Staringlaan 24
Heidestraat 33
Loosdrechtseweg 9
Bilderdijklaan 47
Hyacintenlaan 18
Johan de Wittstraat 19
Oude Loosdrechtseweg 216
Bethlehemkerk, Stilte Centrum
Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263

