Klavertje-4 zondag op 5 september
Afgelopen winter is in het Klavertje-4 overleg het plan
gemaakt voor deze dag. Er is een voorstel naar de
verschillende kerkenraden gegaan die er mee in
stemden Vervolgens hebben we het plan met de
vertegenwoordigers van de gemeenten concreter
ingevuld.
De bedoeling van deze zondag is dat we, als
buurgemeentes, elkaar wat beter leren kennen.
Ditdoen we aan de hand van een bezoek aan de
kerken met daar ter plekke, ontvangst met uitleg.En
we vergeten natuurlijk ook de inwendige mens niet
Ook voor de kinderen / jongeren is er een programma.
We nodigen u van harte uit om hier aan mee te doen!
PROGRAMMA
We beginnen de dag om 10.00 uur met een morgengebed in de eigen kerk. Daarna gaan we op
weg om de andere gemeentes te bezoeken. We houden er rekening mee dat er ge etst wordt
maar kunnen ons ook voorstellen dat een ander vervoermiddel beter geschikt is. Uiteraard bent u
daar vrij in We gaan er van uit dat u voor onderweg zelf voor drinken zorgt. Voor de mensen die
dat willen is er op elke locatie gelegenheid om leidingwater te tappen.
De volgende kerken, met adres, zijn open:
• Silvolde, Kerkenstraat 6
• Gendringen, Grotestraat 28
• Zeddam, Ettemastraat 3
• Etten, Oudekerkstraat 2a
We bezoeken de kerken in "met de klok mee"volgorde. Zeddam, bijvoorbeeld, begint in Etten. En
Gendringen begint in Zeddam. Enzovoort.
De etsafstanden zijn: Zeddam-Etten 6,5 km. EttenSilvolde 3,6 km Silvolde-Gendringen 5,5 km en
Gendringen-Zeddam 12 km.
Op elke locatie is een comité van ontvangst met info
over de gemeente en de kerk.
Verzorging van de "inwendige" mens.
Invulling afhankelijk van het moment van de dag.
De dag eindigt, volgens planning, rond 14.00 uur. Dat is de laatste kerk die bezocht wordt.
Van daaruit kunt u op eigen gelegenheid naar huis.
MEEDOEN
Om u aan te melden krijgt u in de 2e helft van augustus een uitnodiging met beknopte info en
antwoordformulier. Dit kunt u inleveren in de kerk op zondag, of bij de contactpersoon die
hieronder wordt genoemd.
De commissie van de Klavertje-4 zondag
Gerry Vreuls (Zeddam)
Gerrit Luijmes (Silvolde
Jan Jolink (Gendringen Bontebrug)
Ton Boel (Etten Terborg Ulft)
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