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De 1e dienst in deze kerk was op 16 oktober 1994. 

We starten om 10 uur met een feestelijke Dankdienst! 

Na de dienst is er gelegenheid om na te praten, met 

koffie/thee/limonade met gebak! 

En is de beamerpresentatie 25 jaar Bethelkerk te zien op het 

grote scherm. 

Ca.13 uur Gezamenlijke lunch-buffet. Dit verzorgen wij met 

elkaar! Eet u/je mee? Maak dan wat lekkers of uw favoriete 

gerecht voor een x aantal personen of zorg voor drinken! Geef 

uw gerecht/bijdrage en voor hoeveel mensen dit is op bij 

Patricia via email: j.delange@quicknet.nl of op de lijst in de hal 

als mailen niet lukt. 

Om 16.00 uur is er een voorstelling door Rob Favier. Tijdens de 
voorstelling is er crèche. En zullen er voor de jeugd die dat wil 2 
films worden gedraaid. 

We sluiten de dag af met een hapje en een drankje. 

 

 

.  

 

Voor de aanmaak van een nieuw ‘smoelenboek’ is Arjan Vos aanwezig. 
Ergens tussendoor als u even tijd heeft kunt u zich daar op de foto laten 
zetten. 

 Middagprogramma 
Vanaf ongeveer 14.00 uur 

• Een fotofietstocht 

• Een wandelroute 

• Lekker kletsen 

• Kunst rondleiding in de kerk 

• Een quiz doen 

• Spelletjes doen 

• Nogmaals de 
beamerpresentatie bekijken 

Ook voor de kinderen is er een leuk 
programma samengesteld. 

 

 

U/jij komt toch ook? U kunt 
ook delen van de dag 
langskomen natuurlijk! 

  

Het jaarthema voor het nieuwe seizoen is 'een goed verhaal'. Wij 
nodigen u uit om een Bijbelverhaal wat u bijzonder aanspreekt of een 
ander verhaal wat u als een goed verhaal in uw leven heeft ervaren op 
te schrijven en in te leveren. U kunt dit inleveren bij ds. Wilma van Rijn 
of bij Corrie Rus. En misschien kunt u dan ook aangeven waarom u 
voor dat verhaal kiest 
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