Zomerprogramma Paaskerk
In de zomerperiode biedt de Paaskerk een programma om elkaar te ontmoeten. Zoals u wel
vermoedde zal dit volgens een strikt protocol gaan. Er is een vaste looproute, we drinken geen
koffie beneden maar aan de tafels tijdens de bijeenkomst. En verder hanteren we de
anderhalve meter afstand.
Bij de bijeenkomsten die op de dag plaatsvinden verwachten we zo’n 15 mensen.
We zullen daar een kleine overdenking houden, soms met muziek van Leo. Daarna hebben we
een gesprek hebben over hoe we de crisis die over ons land kwam hebben ervaren.
Twee bijeenkomsten zijn ’s avonds en voor een grotere groep. Daarin zullen er musici
optreden. Voor de grote bijeenkomsten vragen we een minimale vrijwillige vergoeding van 5
euro. Mocht u een probleem ondervinden bij het vervoer van en naar de bijeenkomst kunt u
mailen naar roeltje@fammentink.nl of bellen 0626260449
woensdag 1 juli om 11.00 uur ‘koffie met de diaconie’ in de Paaskerk o.l.v. Werner Pieterse.
Opgeven bij: roeltje@fammentink.nl. Muzikaal bijgestaan door Leo Kramer.
donderdag 9 juli om 15.00 uur een gespreksbijeenkomst o.l.v. Werner Pieterse in de Paaskerk.
Opgeven: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl.
donderdag 16 juli tussen 14.00 en 15.30 in de Bolder onder leiding van Trudy. Opgeven bij
Trudy Joosse: ouderenpastor@pga-b.nl
woensdag 22 juli gespreksbijeenkomst om 15.00 uur in Dignahoeve onder leiding van
Bara van Pelt. Opgeven bij truusvannoord@ziggo.nl.
donderdagavond 23 juli 19.30-21.30 Programma met liedjes en teksten van Jeroen Zijlstra.
Opgeven bij Gertjan Slump: Gertjan.Slump@xs4all.nl
donderdag 6 augustus om 14.00 uur in de Paaskerk onder leiding van Trudy Joosse. Opgeven
bij ouderenpastor@pga-b.nl.
donderdag 13 augustus om 15.00 uur in de Paaskerk onder leiding van Bara van Pelt..
Opgeven : Baravanpelt@planet.nl. Muzikaal bijgestaan door Leo Kramer.
donderdagavond 27 augustus om 20.00 uur in de Paaskerk. Liederenprogramma met Florian
Just. Opgeven bij jany_steur@hotmail.com
donderdagmiddag 27 augustus om 15.00 uur. Gespreksmiddag in de Kastanjeflat onder
leiding van Bara van Pelt (eventueel Paaskerk) Opgeven baravanpelt@planet.nl.

