
Nieuwsbrief 2019-08 november 2019

Goed om te weten 
………………………………. 

PASSIE 2020
We zoeken nog spelers voor de 
volgende editie.
Denk je nou iedere keer: ik zou 
best mee willen spelen, Geef je 
dan gewoon op!
We oefenen vanaf januari tot 
Goede vrijdag, (bijna) Iedere 
zaterdagochtend.
We zoeken ook mensen voor in 
de technische commissie! 
Steek je graag je handen uit de 
mouwen, maar maar wil je niet 
op het toneel?
Meld je aan! We zitten echt op 
je te wachten!
Groetjes, Gerry en Sijnie.
g.vreuls@gmail.com
sijnieebbers@hotmail.com
………………………………………… 

Voedselbank Montferland

Joke Radstake roept ons op om voor 
de voedselbank lege jampotjes en 
andere kleine glazen potjes te 
sparen.
Ze is bereikbaar via 0314-662005 

………………………………………… 

Pieten-actie

Sint deelde mee dat, als je de 
Pieten wilt bestellen, (grootouders) 
mogen bellen voor een afspraak, 
vanaf 1 december ’s middags. 
Wegwijspiet maakt dan de route 
klaar, zo doen we het dit jaar!”
Mail/bel voor de bevestiging naar de 
Montferlandse vestiging:

j.h.wenting@comveeweb.nl;  
0314-323073 

NIEUWSBRIEF 
Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg - Zeddam

16 NOVEMBER RUNNING DINNER 

Dit kerkelijk seizoen staat in het teken van het thema ‘ontmoeting’. En wat is er 
nu mooier dan elkaar thuis ontmoeten en met elkaar te eten. Aan de 
eetkamertafel vinden vaak mooie gesprekken en ontmoetingen plaats. Daarom 
wordt dit jaar voor het eerst ‘het running dinner’ georganiseerd. 
Maar wat is nu het running dinner? 
Het begint natuurlijk met het opgeven voor het running dinner. Aan een aantal 
deelnemers zal gevraagd worden om een voorgerecht te maken. 
Je ontvangt dan 4 tot 6 gasten voor het voorgerecht. Aan een aantal 
deelnemers zal gevraagd worden een hoofdgerecht te maken. 
Het hoofdgerecht eet je dan weer bij iemand anders en met andere mensen 
aan tafel. Als laatste zal een aantal deelnemers gevraagd worden om een 
toetje te maken. Het toetje eten we dan met z’n allen in het Imminkhuis. 
Het running dinner is zeker geen kookwedstrijd. 
Het belangrijkste zijn de ontmoetingen thuis aan de eetkamertafel. 
Wil je meedoen maar niet koken?  Dat kan natuurlijk ook! 
Heb je vragen over het running dinner? Bel dan gerust even. Mijn 
telefoonnummer is 06-15017869. 
Opgeven voor het running dinner kan door het sturen van een e-mail naar 
hmatla@icloud.com 
Ook na de kerkdienst kun je je opgeven in het Imminkhuis of ’t Olde Posthuus. 
Met hartelijke groet, 
Hans Matla.

We sturen deze tussentijdse Nieuwsbrief met het oog op het running dinner van 
16 november. 

Aangezien in het huidige kerkelijk jaar het onderwerp ontmoeting is, nodigen 
wij met nadruk ook diegenen uit die geen lid zijn van onze gemeente.
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