Uitnodiging
Startzondag Jozefkerk
26 september 2021
Aanvang 10.00 uur
‘Van U is de toekomst’
Op zondag 26 september start het nieuwe
kerkseizoen. Om 10.00 uur begint de startdienst.
Na afloop van de dienst kunnen we elkaar
ontmoeten onder het genot van koffie en thee
met wat lekkers.
Rond 11.30 uur begint het activiteitenprogramma. Alle activiteiten vinden in en rond de
Jozefkerk plaats. Voor de kinderen van de basisschool en voor de tieners zijn er speciale
activiteiten. Voor de volwassenen is er keuze uit diverse activiteiten en workshops. Een greep
uit het aanbod: een stadswandeling door het centrum van Assen, een creatieve activiteit, een
Bijbelquiz, een fotospeurtocht, een praat- en spelletjeshoek en een muzikale activiteit.
Na afloop van de activiteiten en workshops is er rond 13.00 uur een uitgebreide lunch, waarna
we de startzondag met elkaar afsluiten. We zien uit naar een gezellige dag en hopen dat u en
jij erbij willen en kunnen zijn! Uiteraard wordt bij alle onderdelen rekening gehouden met de
dan geldende coronamaatregelen.
Opgeven voor de kerkdienst kan via het aanmeldformulier op de website: jozefkerk-assen.nl.
Het aanmelden voor de activiteiten/workshops en de lunch kan via onderstaand
aanmeldstrookje. In de kerk staat bij de uitgang een doos voor de strookjes. Aanmelden kan
ook digitaal – dit heeft onze voorkeur! – via het e-mailadres startzondag@jozefkerk-assen.nl.
Bent u niet in de mogelijkheid om per e-mail te reageren, dan kunt u zich telefonisch
aanmelden bij de scriba (06-27318949). Aanmelden kan tot en met zondag 19 september.

Ja! Ik doe/wij doen mee met de activiteiten op de startzondag.
Na(a)m(en):
__________________________________________________________
E-mailadres:
__________________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________________________
Aantal volwassenen: _______
Aantal kinderen (0-4 jaar) ____
Aantal kinderen (basisschool) ____
Aantal tieners ____
Dieetwensen:

__________________________________________________________

Ik wil/wij willen meenemen:
 cake/brownie/boterkoek voor bij de koffie
 salade voor bij de lunch
 hartige taart voor bij de lunch
 pannenkoeken/poffertjes voor ±4 personen

