Zomer
Zon

Helpt u mee aan ZomerZon 2013?

2013
Een zonnig gevoel kan iedereen goed gebruiken! Wat zou het mooi zijn als wij vanuit de verschillende kerken
in Apeldoorn daar in de zomer van 2013 aan bij zouden kunnen dragen. Wat is het idee van het ZomerZon
2013?
Iedere (wijk)kerk organiseert in de zomervakantie tussen 14 juli en 31 augustus een of meer activiteiten naar
eigen idee en mogelijkheid. Bijvoorbeeld:
o

Er is in uw gemeente een enthousiaste wandelaar of fietser die een route kent en die hij best met
een groepje mensen wil doen.
o Of iemand die aardig kan schilderen organiseert een schilderworkshop.
o Misschien is er in uw kerk een kookgroep, of iemand die lekker kan bakken. Biedt aan om samen te
eten of te bakken.
o Misschien kan er een koffieochtend met inhoudelijk gesprek of een activiteit aangeboden worden.
o Of u organiseert een informatiemiddag of -avond over een interessant onderwerp, want u kent wel
iemand die leuk kan vertellen over de natuur (IVN), over sprengen, over kloosters, filosofie,
geschiedenis etc.
o Of het uitstapje dat u ieder jaar organiseert stelt u nu open voor meer mensen.
o Pannenkoeken bakken met kinderen een idee?
o Kijkt u eens rond in uw wijk, welke kennis en kunde er in uw gemeente aanwezig is.
o Activiteiten kunnen zowel in het kerkgebouw als thuis of buiten gehouden worden.
De zomer kan voor sommige mensen lang zijn zonder de gebruikelijke activiteiten.
MEEDOEN?!
U (diaconie, kerkenraad, gemeenteleden) organiseert een activiteit en geeft het vóór 8 juni a.s. aan de
werkgroep ZomerZon door via mailadres: beraadvankerkenapeldoorn@hotmail.com
Bij voldoende activiteiten maken wij er een overzichtsfolder van die rond 1 juli verspreid zal worden.
Mochten er te weinig activiteiten zijn om ZomerZon door te laten gaan, dan krijgt u daarover bericht.
Wanneer ZomerZon doorgaat - en dat hopen wij natuurlijk - dan wordt ook de PR naar andere media verder
door ons verzorgd.
Het kan zijn dat er kosten aan uw activiteit zijn verbonden. Wij vragen u als kerk c.q. diaconie dat zelf te
dragen. Natuurlijk kunt u deelnemers een bijdrage vragen. Wij nemen de kosten voor de folder, drukwerk etc.
op ons.
Als u mee wilt doen laat ons dan voor 8 juni a.s. weten wat uw plannen zijn. We vernemen dan graag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

de activiteit met omschrijving
de datum en het tijdstip
de locatie waar het plaats vindt
de datum waarvoor men zich moet opgeven, b.v. een week voor de geplande activiteit
het adres waar men zich kan opgeven
de eventuele kosten

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met Cees Haverschmidt (tel.06 227 88 523)
Werkgroep ‘ZomerZon’
Namens het ABvK :
Cees Haverschmidt en Anja Fijnvandraat
namens de P.G.A:
Heileen Holman (diaconie), Cora Krispijn (ABRI), Sytze Braaksma (PR/Com.)

