
 

OPGAVEFORMULIER 

OPGEVEN KAN OP DE VOLGENDE MANIEREN: 

• Mailen naar winterwerkschoonrewoerd@gmail.com 

• Bellen naar John Arendonk 06-34548618 (ook voor vragen) 

• Strookje door brievenbus bij Pastorie (Dorpsstraat 31) of Mathilde 

Sterk (Noorderwoerd 44) 

Naam: …………………….... 

Telefoonnummer/ mail: 

……………………………... 

……………………………... 

GOED OM 
TE HOREN! 
 
PROGRAMMA OPENING WINTERWERK 2020-2021: 

Zondag 27 september 

 

09:30 uur – THEMADIENST 

Groep 1 (ochtend) in de kerk.  

Voor anderen is er de mogelijkheid om 

mee te kijken via de beamer in de loods 

van Johan den Hartog (Overheicop 3). 

 

11:00 uur – KOFFIEDRINKEN 

U kunt zich opgeven om bij een 

gemeentelid op de koffie te gaan en wat 

lekkers mee te nemen en/of 

gemeenteleden bij u thuis te ontvangen. 

We hopen op fijne ontmoetingen.  

 

Zaterdag 

LEVEND BINGO 

o Met … personen 

DRIVE-IN 

Vul het aantal pannenkoek(en) 

in 

o … normaal 

o … stroop 

o … kaas  

o … appel  

Friet voor … perso(o)n(en) 

o  …kroket(ten) 

o … frikandel(len) 

o … kaassoufflé(s) 

Kruis tijd van afhalen aan: 

o 17:30/17:45  

o 17:45/18:00  

o 18:00/18:15  

o 18:15/18:30  

Zondag 

THEMADIENST 
o Ik kom met … 

perso(o)n(en) 

KOFFIEDRINKEN 

o Ik ga graag met … 

perso(o)n(en) bij 

iemand koffiedrinken 

en neem iets lekkers 

mee. 

o Er kunnen … 

personen bij mij thuis 

komen. 

o Het maakt mij niet uit, 

ik ben met  … 

perso(o)n(en) en kan 

er. … ontvangen. 

 

 

 

 

OPGEVEN VOOR 24 SEPTEMBER  

WEES WELKOM! 

Zaterdag 26 september 

 

15:00 uur – OPENING EN UITLEG 

Via de livestream (kerkdienst gemist of 

kerkradio) krijgt u de benodigde uitleg 

voor de bingo.  

15:15 uur/16:45 uur – LEVEND BINGO 

Na het ophalen van de kaart kunt u 

starten met de door het dorp uitgezette 

bingo. Het KC is open voor iedereen die 

niet mee kan doen met de levende bingo. 

17:00 uur –  UITSLAG WINNAARS  

Via de livestream worden de winnaars 

van de bingo bekendgemaakt. 

17:30 uur/18:30 uur  –  DRIVE-IN 

Friet + snack en/of pannenkoeken af te 

halen op het kerkplein, om vervolgens 

lekker thuis op te smikkelen! 

 


