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Bijeenkomsten september - november 2020 
 
De onderstaande bijeenkomsten zijn onder voorbehoud van wijzigingen in het programma. 
De geldende voorschriften worden in acht genomen, te weten in onze kerk maximaal 32 
deelnemers met een onderlinge afstand van 1,5 m.  
 
Bijeenkomsten  
 
Gezien het tijdelijk verlof van de geestelijke is het programma onder voorbehoud.  
Volg de digitale Nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor de Nieuwsbrief bij Frans Ooms: 
pm.lukaskerk@outlook.com 
 
Zo 13 september  11.00 uur  Christa Bos over expositie Charlot Bos (zie mededelingen) 
Do 17 september   15.30 uur Bijeenkomst van de programmagroep 
Zo 20 september  11.30 uur of 10.00 uur indien geen mensenwijdingsdienst Bea Dijkman over De Vijfkamp 

en Bothmergymnastiek (zie mededelingen) 
Zo 27 september 11.30 uur indien er een mensenwijdingsdienst is: Gesprek over de mensenwijdingsdienst 
Di 29 september   10.00 uur Michaelviering , Wim van der Meij over De Steen (zie mededelingen) 
Za 3 oktober        10.00 uur Werkochtend in de gemeente voor ‘huis en tuin’ 
Zo 4 oktober       11.30 uur indien mensenwijdingsdienst: zo mogelijk inhoud geestelijke  
        15.30 uur Viering Michaelsfeest voor kinderen en hun ouders (zie mededelingen) 
Wo 7 oktober       14.00 uur Bijeenkomst van het gemeentebestuur  
Do 8 oktober        11.30 uur of 10.00 uur indien geen Mensenwijdingsdienst; geometrisch tekenen, 
    Maria v.d. Meij (zie mededelingen) 
Zo 11 oktober      11.30 uur  indien mensenwijdingsdienst: zo mogelijk inhoud geestelijke 
Di 13 oktober       10.00 uur Voorlezen voor de gestorvenen (zie cursussen en bijeenkomsten) 
Do 15 oktober       11.30 uur of 10.00 uur indien er geen Mensenwijdingsdienst is: geometrisch tekenen, 

Maria v.d. Meij (zie mededelingen) 
        15.30 uur Bijeenkomst van de Programmagroep 
Zo 18 oktober     11.30 uur indien mensenwijdingsdienst: zo mogelijk inhoud geestelijke 
Zo 25 oktober     11.30 uur  Indien mensenwijdingsdienst: Gesprek over de Mensenwijdingsdienst 
Zo 1 november    11.30 uur Concert Melopee, met “Ik noem je naam” Zangspraak rond Allerzielen 
    (zie mededelingen) 
Wo 4 november    14.00 uur Bijeenkomst gemeentebestuur 
Za 7 november     10.00 uur Werkochtend in de gemeente voor ‘huis en tuin’ 
Zo 8 november    11.30 uur Indien mensenwijdingsdienst: zo mogelijk inhoud geestelijke 
        15.30 uur Sint Maarten voor kinderen en hun ouders 
    ( zie mededelingen) 
Di 10 november   10.00 uur Voorlezen voor de gestorvenen (zie cursussen en bijeenkomsten) 
Zo 15 november 11.30 uur Indien mensenwijdingsdienst: zo mogelijk inhoud geestelijke 
Do 19 november  15.30 uur Bijeenkomst van de programmagroep 
Zo 22 november 11.30 uur Indien mensenwijdingsdienst: zo mogelijk inhoud geestelijke   
Zo 29 november 11.30 uur Eerste Advent  

Heleni Greeve geeft een toelichting op haar schilderijen (zie mededelingen) 
        15.30 uur Adventstuin lopen voor de kinderen en hun  ouders (zie mededelingen) 
Za 5 december     10.00 uur Werkochtend in de gemeente voor ‘huis en tuin’ 

 


