De Plaats

Nieuws uit de Plaats van 3 augustus tot 7 augustus
Maandag 3 augustus inloop van 14.30 tot 16.30,
gewoon voor een praatje, een kopje koffie of thee, stap
gerust even binnen.
Dinsdag 4 augustus van 10.00 tot 16.00 uur
Boekenmarkt, kom gezellig langs in de Plaats voor een
groot aanbod van boeken in alle genres, maar ook LP`s,
CD`s, DVD`S, curiosa en handwerkjes van de
knutselclub, Kortom voor ieder wat wils!
Dinsdagavond 4 augustus Sing-Inn van 19.00 tot 20.00 uur,
Gezellige muzikale avond waar volop kan worden meegezongen,
in de pauze koffie of thee, ook gedichten zijn van harte welkom.
Woensdag 5 augustus Gezamenlijke wandeling, 10.30 tot 13.30 uur
Gezamenlijke natuur wandeling o.b.v. onze Pionierspredikant met onderweg
een picknicklunch, ontvangst met koffie/thee in De Plaats om 10.30 uur.
graag aanmelden voor de wandeling, 0519-252221
Woensdagmiddag Kindermiddag van 15.00 tot 17.00 uur,
voor kinderen tot en met 12 jaar, kom gezellig langs voor knutselen, spel, muziek en
verhaal, de deur staat voor iedereen open. Thema ”Het Feestmaal”
Woensdagmiddag 5 augustus aanvang 17.00 uur “Pas op de Plaats”
Gezellige gezamenlijke oer Hollandse Barbeque voor iedereen toegankelijk,
“het Pionieren” in Nederland zal besproken worden tijdens deze Pas op de Plaats.
Opgave uiterlijk dinsdag 4 augustus 17.00 uur, info@deplaats-ameland.nl
of 0519-252221
Donderdag 6 augustus ochtendgebed van 10.30 tot 10.45 uur
U bent van harte welkom in de Ned Herv Kerk te Hollum
(Het ochtendgebed wordt ook uitgezonden via de Kerkradio)
Donderdagavond 6 augustus aanvang 20.00 uur Filmavond 'Heaven is For Real'
Deze film vertelt een prachtig waargebeurd verhaal. Todd Burpo gelooft in God, maar hij
had nooit gedacht dat de hemel daadwerkelijk kon bestaan. Totdat zijn vier jaar oude
zoon Colton hem komt vertellen dat hij daar zijn overleden opa heeft ontmoet. Later
blijkt hij nog veel meer te weten en gebruikt hij zijn gave om anderen te helpen.
'Heaven is For Real' is gebaseerd op het populaire boek van Todd Burpo.
Vrijdag 7 augustus de Stamtafel van 10.00 tot 11.30 uur
Elke vrijdag een gesprek, lokaal of nieuws uit het land / krant onder het genot vaan een
kopje koffie of thee.
Vrijdagmiddag Taartenbakactie, van 13.00 tot 15.00 uur.
Vanavond is er een taartenbakactie, is er iemand die je een hart onder de riem wilt
steken of iemand die je jou waardering wilt laten proeven? Doe mee en bak een taart…
Opgave vooraf is nodig,

Kopij nieuwsbrief uiterlijk vóór donderdag 20.00 u. naar hervormdameland@gmail.com
Als U de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen kunt U dit ook aangeven op dit mailadres
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