
2019 

Progamma zondag 17 februari 

14:00 uur   
start koorworkshop 

15:00 uur  
High coffee and tea 

16:30 uur   
Midwinterdienst  
Ds. J.F. Schuitemaker  

 

Opgeven 

Opgeven voor de koorworkshop, 
“Deel je lied” of het bakken van een 
cake/taart kan door middel van: 

• Het opgaveformulier op de site 
www.hervormdelburg.nl in te 
vullen 

• Een e-mail te sturen naar:   
midwinterdagelburg@gmail.com 

• Het opgaveformulier (z.o.z.) in te 
leveren in de hal van de kerk 

  

Midwinterdag 
HERVORMDE GEMEENTE E LBURG WIJK OOST  

Beste gemeenteleden, 

 

Dit jaar heeft de midwinterdag een wat andere opzet dan andere 

jaren.  De midwinterdag vind plaats op zondag 17 februari 2019. 

Met de inhoud van het programma geven we een vervolg aan het 

thema,  ‘Een goed gesprek’ welke het thema van het startweekend 

was. 

 

Omdat op zaterdag 16 februari een benefietconcert (zie andere zijde 

voor meer info) door de muskathleten uit onze gemeente wordt geor-

ganiseerd, hebben we gekozen voor een eenvoudig programma.  

 

Om 14:00 uur beginnen we met een koorworkshop, zodat we tijdens 

de middagdienst met een heus midwinterkoor aan deze dienst kun-

nen meewerken. Het koor wordt muzikaal begeleid door Testify.  

Vanaf 15:00 uur staat de koffie, thee en diverse zoete lekkernijen 

klaar in de Oosterkerk.  We hopen op net zo’n grote opkomst als bij 

de high coffee tijdens het startweekend. 

Om 16:30 uur zal Ds Schuitemaker voorgaan in de Midwinterdienst. 

Aan deze dienst zal het midwinterkoor en Testify meewerken. 

Voor de allerkleinsten (0-3 jaar) zal er kinderoppas zijn tijdens de mid-

winterdienst. 

Onder de noemer “Deel je lied” kun je een top 3 inleveren van uw/je 

favoriete lied. Van alle inzendingen maken we een top 10, waarvan 

we de top 3 voorafgaand aan de dienst willen gaan zingen. 

 

We hopen op een grote opkomst! 

Voor alle data en tijden geldt DV 



Samen gemeente zijn 

Tijdens het startweeekend enkele 
jaren geleden is een gevuld bakblik de 
gemeente in gegaan. Deze gaat inmid-
dels al enkele jaren rond, langs men-
sen die een bemoediging kunnen ge-
bruiken.  Een mooie vorm van samen 
gemeente zijn. 

Rond deze midwinterdag willen we 
met iets nieuws beginnen, met als 
doel ‘ontmoet eens andere gemeente-
leden dan je anders ontmoet’.  Na-
mens commissieleden en enkele ker-
kenraadsleden, zullen kaartjes worden 
verspreidt met een uitnodiging. Dit 
kan zijn voor een kop koffie komen 
drinken, een wandeling maken, een 
cake voor iemand bakken of iets an-
ders. Als ontvanger kun je dan contact 
opnemen met de afzender om samen 
af te spreken. 

Enkele maanden later, herhalen we dit 
en dan hopen we dat de ontvangers 
en de verzenders meedoen, zodat dit 
zich als een olievlek verspreidt in onze 
gemeente. 

Opgaveformulier Midwinterdag 2019 

Ja, ik/wij doen mee aan de koorworkshop:   “Deel je lied” top 3 

1. ________________________________   1. ________________________________ 

2. ________________________________   2. ________________________________ 

3. ________________________________   3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

 Ja, ik bak een cake of taart voor de high coffee and tea. 

Naam: _____________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________ 

Telefoonnummer: _____________________ 


