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Activiteitenprogramma PG Tubbergen 
seizoen 2019 – 2020 



Inhoud 

 

 Inspiratie en Ontmoeting 

 Voor jong … en oud(er) 

 Bijzondere diensten 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 

Op 15 september maken we met de Startzondag een begin met het nieuwe 
activiteitenseizoen. Het belooft een fijne dag te worden met een feestelijke 
dienst in de kerk, een activiteit om elkaar beter te leren kennen en een gezellige 
maaltijd. 

Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als we het jaar door met verschillende 
activiteiten deze startzondag een vervolg kunnen geven. Daarom presenteren wij 
(met enige trots) dit boekje met een overzicht van wat er het komende seizoen 
allemaal gaat gebeuren en waar u/jij aan deel kunt nemen. 

Er zijn activiteiten voor jong en oud, activiteiten voor ontmoeting en gezelligheid, 
maar ook voor verdieping en inspiratie. Voor elk wat wils dus! En uiteraard zijn 
de activiteiten niet alleen voor gemeenteleden, neem gerust kennissen of 
vrienden mee. 

We hopen op een mooi seizoen met elkaar. Dat deze activiteiten zullen bijdragen 
aan de onderlinge verbondenheid en de opbouw van onze gemeente. 

 

Namens de kerkenraad en de werkgroep Inspiratie & Ontmoeting, 
ds. Esther Scheer-Weijenberg 



INSPIRATIE & ONTMOETING 

 

Aan tafel in de Delle 

Lijkt het je leuk om het weekend op de vrijdagavond 
eens te beginnen met anderen aan tafel? Dan is ‘Aan 
tafel in de Delle’ misschien wat voor jou. We willen 
een aantal vrijdagavonden beginnen met samen te 
eten in de Delle. 

De maaltijden worden klaargemaakt door vrijwilligers. Hiervoor zijn we nog op 
zoek naar keukenprinsen en -prinsessen. Heb jij een goede stamppot in huis, is 
jouw pasta onweerstaanbaar, heb je het recept van de lekkerste pannenkoek of 
is jouw erwtensoep geen snert? Geef je op! 

Wil je een keer mee-eten, geef je dan op bij onderstaande contactpersonen. Om 
de kosten te dekken vragen we een kleine vergoeding van €2,50 per persoon. 
Drankjes zijn voor eigen rekening. 

 

Waar: De Delle 
Tijd: 18.00 - ca. 20.00/20.30 uur 
Wanneer: 27 september, 1 november, 7 februari, 6 maart, 

3 april 
Kosten: €2,50 
Informatie en opgave: Charlotte Prins en Bertine Wessels 

 

Bijbelkring 

Met elkaar in gesprek gaan over een bijbeltekst…. wat moet je je daar bij 
voorstellen? Nou, het mooie van een kring is dat hij altijd een beetje ruimer 
gemaakt kan worden. In die verbondenheid en openheid willen we bij elkaar 
komen. 

Maar we zijn ook een kring, omdat we elkaar 
ontmoeten rondom datgene wat ons met elkaar 
verbindt: de bijbel. Eén keer in maand gaan we 
op dinsdagavond met elkaar in gesprek over de 
bijbellezing die voor de volgende zondag op het 
oecumenisch leesrooster staat. 



Eerst zal de tekst misschien nog wat ver van ons afstaan. Maar er valt veel te 
ontdekken wanneer we verschillende (nederlandse) vertalingen met elkaar 
vergelijken en nadenken over de verschillen en overeenkomsten. 

Schuif gerust aan! Er is plek genoeg! 
Opgave is niet verplicht, maar een berichtje of telefoontje wordt op prijs gesteld. 
 

Waar: De Delle 
Tijd: 20.00 - 21.45 uur 
Wanneer: 15 oktober, 19 november, 17 december, 21 januari, 

4 februari en 17 maart 
Informatie en opgave: ds. Esther Scheer-Weijenberg 

 

Wandelgroep 

Het is altijd fijn om te wandelen. Gezellig samen op pad en zo even je hoofd 
leegmaken. Vanuit de Protestantse Gemeente Tubbergen organiseren we dit jaar 
drie wandelingen op verschillende tijden en vanuit verschillende plaatsen. Wat 
overeenkomt: het zijn allemaal prachtige routes. Heb je bekenden, neem ze ook 
mee! 

Hierna vindt u meer informatie over de verschillende wandelingen. 
 

Waar: vanaf de Delle vanaf de Delle vanaf de Delle 
Tijd: 8.30 uur 11.20 uur 8.00 uur 
Wanneer: Za 12 oktober Zo 22 maart Za 6 juni 
Kosten: eigen vervoer Buskaartje ca. €15,00 

+ vervoer 
Informatie en opgave: JanPieter de Boer (uiterlijk een week voor vertrek) 

 

Zaterdag 12 oktober 2019: Tweelandenwandeling in het Springendal 

We gaan een wandeling maken in het Springendal 
in het grensgebied met Duitsland. We hopen te 
kunnen genieten van de mooie natuur die de 
mooiste herfsttinten tonen zal! Tijdens de 
wandeling hopen we ook met elkaar in gesprek te 
komen. Halverwege de route gaan we even op 
een pracht plek koffiedrinken met natuurlijk 
Twentse krentenwegge! 



Praktische informatie: Vanaf de Delle rijden we met eigen auto’s naar restaurant camping 
Hoeve Springendal aan de Hooidijk te Vasse. De wandeling is 6 kilometer en zal ca. 3 uur 
duren. Bij opgave horen we graag of u ook in de gelegenheid bent te rijden. 

 

Zondag 22 maart 2020: Langs de Markgraven van Almelo naar Tubbergen 

We volgen de prachtige beek ‘De Markgraven’ stroomopwaarts richting 
Tubbergen. Onderweg nuttigen wij dan de lunch en zullen een paar meditatieve 
momenten hebben! 

Praktische informatie: Vanaf de Delle lopen we naar de bushalte en gaan met de bus naar 
Almelo. De wandeling is 7 kilometer en zal ca. 3 uur duren. De buskosten zijn voor eigen 
rekening. Als u zelf een lunchpakket meeneemt dan zorgen wij voor het drinken. 

 

Zaterdag 6 juni 2020: In de voetsporen van Menno Simons in Friesland 

Als er een Fries is die heel veel volgelingen heeft gekregen, dan is het Menno 
Simons. Zo’n anderhalf miljoen doopsgezinde christenen beschouwen hem als de 
grondlegger van hun kerk. Menno Simons uit Witmarsum was één van de leiders 
van een nieuwe stroming in het christendom die door anderen ook wel als de 
‘wederdopers’ worden aangeduid. 

Vanwege zijn ideeën krijgt hij het aan de stok met de leiders van die tijd en de 
tweede helft van zijn leven leidt hij dan ook een zwervend bestaan. Maar zijn 
aanhang blijft toenemen en Menno Simons wordt 
één van de belangrijkste kerkhervormers uit de 
geschiedenis. 

Rondom de plaatsen Pingjum en Witmarsum, die 
vlak bij de Afsluitdijk liggen, is deze Menno 
begonnen met zijn hervormingsbeweging. In zijn 
voetsporen willen we een pracht route lopen over 
kwelders en oude kreekruggen, tussen de graan- 
en aardappelvelden rond deze twee dorpen. 

Praktische informatie: Vanaf de Delle rijden wij om 8.00 uur, met eigen auto’s, naar 
Friesland. De rit ernaartoe bedraagt ongeveer twee uur. Om 19.00 uur kunnen we weer in 
Tubbergen zijn. De wandeling is 12 kilometer. Onderweg nuttigen we een door de leiding 
verzorgde lunch. De kosten zijn ca. €15,00 per persoon, dit is exclusief vervoerskosten. 



55+ reisje 

Ook dit jaar wordt er weer een reisje georganiseerd voor diegenen onder ons die 
zich op een of andere manier verbonden voelen met onze kerk. Het reisje vindt 
plaats op donderdag 19 september 2019. We vertrekken om 13.00 uur vanaf 
garage Ter Beek. Parkeren kan bij garage Ter Beek of bij het zwembad. 
 

Waar: Vertrek vanaf garage Ter Beek (Uelserweg) 
Tijd: 13.00 - ca. 20.30 uur 
Wanneer: 19 september 2019 
Kosten: €20,00 per persoon 
Informatie en opgave: Janna Toenhake (opgave tot uiterlijk 16 september, 12.00 uur) 

 

Vrijwilligersavond 

Op vrijdag 15 november hebben we onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Een 
gezellige avond voor iedereen die, op wat voor manier dan ook, betrokken is bij 
het werk van de protestantse gemeente. 

Waar: De Delle, grote zaal 
Tijd: 20.00 uur 
Wanneer: 15 november 2019 
Informatie: College van Kerkrentmeesters 

 

Pubquiz 

Van oorsprong was de ‘pubquiz’ zoals de naam al zegt een quiz die in team-
verband in een bar of café gespeeld wordt. Maar een gezellige spelavond kun je 
natuurlijk op heel veel plaatsen houden. Ook als gemeente kijken we uit naar een 
gezellige avond waarin verschillende teams de strijd met elkaar aan gaan. Welk 
team heeft de meeste vragen goed en wordt de winnaar van de avond? 

Waar: De Delle, grote zaal 
Tijd: 20.00 uur 
Wanneer: 17 januari 2020 
Informatie en opgave: Jutta Spijkers 

  



Inspiratie-avond 

De avonden die we de afgelopen jaren georganiseerd hebben rond een bepaald 
thema konden op veel belangstelling rekenen. We hebben al eens aandacht 
besteed aan het thema ‘vergeving’ en vorig jaar dachten we na over vragen 
rondom het levenseinde. 

Ook dit jaar hopen we weer een bijzonder inspirerende thema-avond te 
organiseren. Dit keer willen we met elkaar stil staan bij vragen met betrekking tot 
de betekenis van de kerk in te toekomst. Hoe kun je als kerkelijke gemeente van 
betekenis zijn en blijven in een veranderende maatschappij? Een boeiende en 
niet onbelangrijke vraag! 

Waar: De Delle, grote zaal 
Tijd: 20.00 uur 
Wanneer: 13 februari 2020 
Informatie: ds. Esther Scheer-Weijenberg 

 

Palmpaasontbijt 

Het mag inmiddels een traditie heten: het gezellige ontbijt op de morgen van 
Palmpasen. Ook dit jaar zal er op Palmzondag, 5 april 2020, weer een Palmpaas-
ontbijt voorafgaand aan de dienst worden georganiseerd. In 2020 hoopt de 
diaconie weer veel, uitgeslapen, gezichten te mogen begroeten. 

Waar: De Delle, grote zaal 
Tijd: 8.45 uur 
Wanneer: 5 april 2019 
Informatie: Diaconie 



VOOR JONG … EN OUDER 

 

Jeugdkerk 

Op de eerste zondag van de maand is er jeugdkerk voor de jongeren die naar de 
Middelbare School gaan. De jeugdkerk begint om 10.00 uur of 10.30 uur 
(gelijktijdig met de kerkdienst) en duurt ongeveer een uur. 

De jeugdkerk is een ontmoetingsplaats waar jongeren met elkaar kunnen praten 
over alles wat ze bezighoudt. Soms is dat vanuit het geloof maar ook vaak vanuit 
het leven van alledag waarbij we de kranten er op na slaan op zoek naar alles wat 
we leuk, vreemd, gemeen, eerlijk, lief of nog wat anders vinden. 

Tijdens de jeugdkerk wordt er een collecte gehouden waarvan de opbrengst 
wordt geschonken aan een doel wat door de jeugd samen met de kinderen van 
de kindernevendienst wordt uitgezocht. 

Verder zijn we als jeugdkerk betrokken bij de organisatie en invulling van de 
jeugddiensten, nemen we deel aan Sirkelslag Young (een interactief spel waar 
meer dan 300 teams aan deelnemen) en hebben we een keer per jaar een 
gezellige activiteit. 
 

Waar: De Delle, bovenzaal 
Tijd: 10.00 of 10.30 uur (afhankelijk van aanvangstijd kerkdienst) 
Wanneer: 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december, 

5 januari, 2 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 
5 juli, 2 augustus 

Voor vragen: Helma Holsbrink 

 

Sirkelslag Kids 

Ook dit jaar is er door JOP weer een nieuwe editie van Sirkelslag KIDS voor 
kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. Het thema is ‘In het donker zoeken naar 
licht’ en het wordt vast weer een bijzondere avond! 

Dit jaar gaat het over het verhaal van Daniël. De kinderen maken kennis met het 
verhaal van Daniël door opdrachten waarvoor uithoudingsvermogen, creativiteit, 
samenwerking, puzzel vaardigheid en enthousiasme nodig zijn! Sirkelslag brengt 
op een laagdrempelige en ontspannende manier christelijke thema’s over aan 
kinderen. Via social media staan we in online verbinding met andere groepen. 

  



Waar: De Delle, consistorie 
Tijd: 19.30 - 21.00 uur 
Wanneer: 15 november 
Informatie en opgave: Helma Holsbrink 

 

Sirkelslag Young 

Sirkelslag YOUNG, ook georganiseerd door JOP, is een spannend en interactief 
spel tussen jeugdgroepen (12-16 jaar) uit heel Nederland. We spelen het spel op 
vrijdagavond 7 februari 2020 in Tubbergen online tegen andere groepen uit heel 
Nederland. 

Waarom zou je mee doen? Nou, Sirkelslag brengt bijbelse thema’s op een leuke 
en laagdrempelige manier, is goed voor de teambuilding en staat garant voor een 
gezellig avond! 
 

Waar: De Delle, consistorie 
Tijd: 19.30 - ca. 22.00 uur 
Wanneer: 7 februari 
Informatie en opgave: Helma Holsbrink 

 

Palmpaasstokken maken 

Bij Palmpasen horen natuurlijk palmpaasstokken. Ook dit jaar gaan we ze weer 
met elkaar maken in De Delle. Alle kinderen tot en met groep 6 van de basis-
school zijn welkom! Natuurlijk mogen de kinderen hun stok zondag mee naar de 
kerk nemen om aan de mensen te laten zien. 

Palmpasen is een bijzonder kerkelijk feest en is verbonden met het verhaal uit 
Lucas over Jezus’ intocht in Jeruzalem. In de palmpaasstok wordt de weg die 
Jezus is gegaan in symbolen verteld. Alle onderdelen van de palmpaasstok 
hebben een betekenis. Wil je er meer van weten: kom gezellig 1 april mee 
knutselen! Wij zorgen voor alle materialen. (Ja, ook voor de snoepjes!) 
 

Waar: De Delle 
Tijd: 14.30 - 16.00 uur 
Wanneer: 1 april 
Informatie en opgave: Helma Holsbrink 



BIJZONDERE DIENSTEN 

 

SamenLoop voor Hoop - 22 september 2019, 10.30 uur 

Het weekend van 21-22 september staat in de gemeente Tubbergen in het teken 
van de SamenLoop van Hoop. Met deze 24-uurs wandelestafette wordt aandacht 
gevraagd voor de ziekte van kanker en vieren we met elkaar het leven. 

Op zondag 22 september willen we met een bijzondere dienst hier ook bij stil 
staan. Gospelkoor ‘Onderweg’ uit Almelo verzorgt een swingende viering in de 
Protestantse kerk met het thema ‘Ik ben’. Het thema ‘Ik ben’ is gekozen vanuit 
de vraag: ‘Wie ben ik voor God en wie is God voor mij’. Iedereen is van harte 
welkom! 

 

Kerstproeverij ‘The taste of Christmas’ - zaterdag 14 december 2019 

De kerken van Tubbergen organiseren als voorproefje op het feest van kerst een 
kerstevent. Te midden van alle drukte even stil staan bij de boodschap van het 
kerstfeest. Een smaakvol samenzijn voor iedereen met mooie muziek en veel 
goede verhalen. (Aanvang: 19.30 uur) 

 

Kinderkerstfeest - zondag 22 december 2019, 10.00 uur 

Op zondagmorgen vieren wij het kinderkerstfeest in Tubbergen. Deze dienst is 
leuk en te begrijpen voor kinderen vanaf 3 jaar en ouder! Maar voor iedereen, 
van jong tot oud, is er wel iets te beleven. We zingen samen kerstliederen. En 
luisteren naar een mooi kerstverhaal. 

 

Ring4ring - zondag 17 mei 2020 

Na de prachtige gezamenlijk viering vorig jaar in de open lucht kan een vervolg 
niet uitblijven. Op zondag 17 mei (onder voorbehoud) hopen we weer met veel 
mensen bij elkaar te komen en samen te vieren. 

 



Hemelvaart - donderdag 21 mei 2020 

Donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. Het is inmiddels een traditie om met 
de kerken van de Kleine Ring een gezamenlijke viering te houden. Dit jaar is de 
viering in Tubbergen. Ds. Roel Kloosterziel (PG Weerselo & PG Ootmarsum) en 
ds. Esther Scheer-Weijenberg (PG Tubbergen) zullen samen voor gaan. Na afloop 
is er gelegenheid voor ontmoeting. 

 

Tubbergen Zingt - woensdag 22 juli 2020, 19.30 uur 

In de eerste week van de bouwvakvakantie organiseert Stichting ‘Sportief 
Bewegen Natuurlijk’ Tubbergen, de Tubbergse Fiets4daagse door de natuurlijke 
omgeving in en rondom de gemeente Tubbergen. In en rondom De Delle is er 
deze week van alles te doen. Neem een kijkje tussen de artikelen die op de bazar 
verkocht worden of neem plaats op het terras om te genieten van iets te drinken, 
een lekker broodje, kniepertjes of pannenkoeken. 

Op woensdagavond zingt Tubbergen weer. We hopen op veel bezoekers, 
gemeenteleden en vakantiegangers! Samen zingen we een aantal mooie liederen 
uit ons liedboek, Johannes de Heer, Opwekking en andere bundels. De zang-
dienst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Medewerking wordt 
verleend door het koor Zang en Vriendschap. Na afloop is er koffiedrinken in de 
Delle. Iedereen is van harte welkom! 

  



KALENDER INSPIRATIE EN ONTMOETING 
SEIZOEN 2019-2020 

 

september 
2019 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

      1 
      Doopdienst 

Jeugdkerk 

2 3 4 5 6 7 8 
       

9 10 11 12 13 14 15 

      Startzondag 

16 17 18 19 20 21 22 
   55+ reisje  SamenLoop voor Hoop 

Gospelkoor 
‘Onderweg’ 
viering ‘ik 
ben’ 

23 24 25 26 27 28 29 

  Vredes 
bijeenkomst 

 Aan tafel in 
de Delle 

  

30       
       

  



oktober 
2019 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

 1 2 3 4 5 6 
  Glasrijk Glasrijk Glasrijk Glasrijk Glasrijk 

Jeugdkerk 

7 8 9 10 11 12 13 
     Wandelgroep  

14 15 16 17 18 19 20 
 Bijbelkring    Herfst-

vakantie 
Herfst-
vakantie 

21 22 23 24 25 26 27 
Herfst-
vakantie 

Herfst-
vakantie 

Herfst-
vakantie 

Herfst-
vakantie 

Herfst-
vakantie 

Herfst-
vakantie 

Herfst-
vakantie 

28 29 30 31    
       

  



november 
2019 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

    1 2 3 
    Aan tafel in 

de Delle 
 Jeugdkerk 

4 5 6 7 8 9 10 
  Dankdag 

voor Gewas 
en Arbeid 
Gemeente-
avond 

   Jeugd-/ 
oogstdienst 

11 12 13 14 15 16 17 
    Vrijwilligers-

avond 
Sirkelslag 
Kids 

  

18 19 20 21 22 23 24 
 Bijbelkring     Eeuwigheids-

zondag 

25 26 27 28 29 30  
       

  



december 
2019 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

      1 
      Eerste 

advent 
Jeugdkerk 

2 3 4 5 6 7 8 
      Doopdienst 

9 10 11 12 13 14 15 
     Kerst-

proeverij 
 

16 17 18 19 20 21 22 
 Bijbelkring   Kerst 

vrouwen-
vereniging 

Kerst-
vakantie 

Kerst-
vakantie 
Kinder-
kerstfeest 

23 24 25 26 27 28 29 
Kerst-
vakantie 

Kerst-
vakantie 
Kerstavond 

Kerst-
vakantie 
Kerstmis 

Kerst-
vakantie 
Kerstmis 

Kerst-
vakantie 

Kerst-
vakantie 

Kerst-
vakantie 

30 31      
Kerst-
vakantie 

Kerst-
vakantie 

     

  



januari 
2020 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

  1 2 3 4 5 
  Kerst-

vakantie 
Kerst- 
Vakantie 

Kerst-
vakantie 

Kerst-
vakantie 

Kerst-
vakantie 
Jeugdkerk 

6 7 8 9 10 11 12 
       

13 14 15 16 17 18 19 
    Pubquiz   

20 21 22 23 24 25 26 
 Bijbelkring      

27 28 29 30 31   
       

  



februari 
2020 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

     1 2 
      Jeugdkerk 

Doopdienst 

3 4 5 6 7 8 9 
 Bijbelkring   Aan tafel 

in de Delle 
Sirkelslag 
Young 

  

10 11 12 13 14 15 16 
   Inspiratie-

avond 
 Voorjaars-

vakantie 
Voorjaars-
vakantie 

17 18 19 20 21 22 23 
Voorjaars-
vakantie 

Voorjaars-
vakantie 

Voorjaars-
vakantie 

Voorjaars-
vakantie 

Voorjaars-
vakantie 

Voorjaars-
vakantie 

Voorjaars-
vakantie 

24 25 26 27 28 29  
       

  



maart 
2020 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

      1 
      Jeugdkerk 

2 3 4 5 6 7 8 
    Aan tafel 

in de 
Delle 

  

9 10 11 12 13 14 15 
  Biddag voor 

Gewas en 
Arbeid 
Gemeente-
avond 

    

16 17 18 19 20 21 22 
 Bijbelkring     Jeugddienst 

Wandelgroep 

23 24 25 26 27 28 29 
       

30 31      
       

  



april 
2020 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

  1 2 3 4 5 
  Palmpaas-

stokken 
maken 

 Aan tafel 
in de Delle 

 Palmzondag 
Palmpaas-
ontbijt 
Jeugdkerk 

6 7 8 9 10 11 12 
   Witte 

Donderdag 
Goede 
Vrijdag 

Stille 
Zaterdag 

Pasen 

13 14 15 16 17 18 19 
Pasen       

20 21 22 23 24 25 26 
     Mei 

vakantie 
Mei 
vakantie 

27 28 29 30    
Koningsdag 
Mei 
vakantie 

Mei 
vakantie 

Mei 
vakantie 

Mei 
vakantie 

   

  



mei 
2020 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

    1 2 3 
    Mei 

vakantie 
Mei 
vakantie 

Mei 
vakantie 
Jeugdkerk 

4 5 6 7 8 9 10 
      Moederdag 

11 12 13 14 15 16 17 
      Ring4ring 

Weerselo 

18 19 20 21 22 23 24 
   Hemelvaartsdag 

Hemelvaart 
Tubbergen 

   

25 26 27 28 29 30 31 
      Pinksteren 

  



juni 
2020 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

1 2 3 4 5 6 7 
Pinksteren     Wandelgroep Jeugdkerk 

8 9 10 11 12 13 14 
      Jeugd-/ 

overstap-
dienst 
Uitje kinder-
nevendienst 

15 16 17 18 19 20 21 
      Vaderdag 

22 23 24 25 26 27 28 
       

29 30      
       

       

  



juli 
2020 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

  1 2 3 4 5 
     Zomer-

vakantie 
Zomer-
vakantie 
Jeugdkerk 

6 7 8 9 10 11 12 
Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer- 
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

13 14 15 16 17 18 19 
Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer- 
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

20 21 22 23 24 25 26 
Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer- 
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

27 28 29 30 31   
Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer- 
vakantie 

Zomer-
vakantie 

  

  



augustus 
2020 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

     1 2 
Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer- 
vakantie 

Zomer- 
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 
Jeugdkerk 

3 4 5 6 7 8 9 
Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer- 
vakantie 

Zomer- 
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

10 11 12 13 14 15 16 
Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer- 
vakantie 

Zomer- 
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

Zomer-
vakantie 

17 18 19 20 21 22 23 
       

24 25 26 27 28 29 30 
       

31       
       



Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting 
 
ds. Esther Scheer-Weijenberg 
Bertine Wessels-Kobes 
Helma Holsbrink-Procee 
JanPieter de Boer 
Jutta Spijkers-Hagedoorn 
Renske van den Berg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


