
 
INLEVER- 

MOGELIJKHEDEN: 
 

  Op zondag 15 of 22 
september in een van de 
inleverbussen in de Grote 
Kerk / Maranathakerk 
 
  Door de brievenbus van  

De Wiel 236 of 
Rijshoutstraat 23 
 
  Formulier downloaden op 

www.hervormdsliedrecht.nl 
en mailen naar 
jolandabot@gmail.com 
 
  Telefonische opgave via  

06-54247411 (mi/av) 
 

Aanmelden graag 
vóór 23 september 

 

Naam: ____________________________________________   Telefoon: _____________________________________________ 
Adres: ____________________________________________   E-mail: _______________________________________________ 
In bezit van EHBO/BHV: ja / nee 

JA, IK DOE MEE! // BIJBELWEEK 2019 
Een nieuwe editie van de Bijbelweek staat voor de deur. Volop activiteiten voor allerlei doelgroepen.  

Er zijn allerlei onderdelen waarvoor u/jij zich kunt inzetten. Met hoe meer mensen we dit doen, hoe minder dit van een ieder vraagt.  
Daarom onze hartelijke oproep: doe mee! Neemt deze lijst rustig door en lever het ingevulde formulier in. Bij voorbaat dank! 

 
Omschrijving Datum Tijd 
Voorbereidingen 

 Flyers bezorgen 14 t/m 18-10 08.00-21.00 u  
 Flyers uitdelen op de Kerkbuurt e.o. do 17-10 18.30 u 
 Gebed tijdens Kerkbuurtactie do 17-10 18.30 u 

 

Algemene taken  
 Helpen opbouwen tent za 19-10 08.00-16.00 u 
 Vervoer materialen met vrachtwagen van M-kerk > tent ma 21-10 13.00-15.00 u 
 Bewaking tent 21-10 t/m 26-10 in overleg 
 BHV / EHBO      21-10 t/m 26-10 in overleg 
 Schoonmaakwerkzaamheden  21-10 t/m 26-10 in overleg 
 Fotograferen bij verschillende activiteiten 21-10 t/m 26-10 in overleg 
 Vervoer materialen met vrachtwagen van tent > M-kerk za 26-10 09.00-11.00 u 
 Helpen afbreken tent za 26-10 11.00-15.00 u 
 Gastvrouw- of heer in ontmoetingstent  22-10 t/m 24-10  08.30-12.00 u 
 Bakken voor ontmoetingstent  22-10 t/m 24-10  09.00 u 
 Bidden in gebedstent  22-10 t/m 24-10  in overleg 
 Broodjes smeren/beleggen themadienst zo 27-10 09.00 u 
 Koffie/fris schenken themadienst zo 27-10 12.00-13.00 u 

 

Welkomstavond (dinsdagavond)   
 Opbouw/inrichting     di 22-10 18.30 u 
 Koffietafel     di 22-10 19.00 u 
 Nazorg     di 22-10 18.30 u 
 Hand- en spandiensten     di 22-10 18.30 u 
 Opruimen na afloop     di 22-10 22.00 u 

 

Zangmiddag (donderdagmiddag) 
 Koffietafel do 24-10 13.30 u 
 Hand- en spandiensten do 24-10 13.30 u 
 Begeleiden ouderen naar tent en terug do 24-10 14.00-16.00 u 

 

Ladies Night (vrijdagavond) – alleen vrouwen! 
 Klaarzetten vr 25-10 18.30 u 
 Hand- en spandiensten vr 25-10 19.00 u 
 Nazorg     vr 25-10 22.00 u 
 Opruimen na afloop vr 25-10 22.00 u 

 

Mannenontbijt (zaterdagochtend) – alleen mannen! 
 Klaarzetten za 26-10 07.00 u 
 Catering za 26-10 07.00 u 
 Hand- en spandiensten za 26-10 07.00-10.00 u 
 Nazorg     za 26-10 10.00 u 
 Opruimen na afloop en afbreken tent za 26-10 10.00 u 

 

Kinderen (groep 1 t/m 5) 
 Knutselavond (voorbereiden werkjes e.d.) do 17-10 19.30 u 
 Dinsdagmorgen di 22-10 08.30-12.00 u  groep 1 t/m 3  groep 4 t/m 5  
 Woensdagmorgen wo 23-10 08.30-12.00 u  groep 1 t/m 3  groep 4 t/m 5 
 Donderdagmorgen do 24-10 08.30-12.00 u  groep 1 t/m 3  groep 4 t/m 5 
 Helpen bij pannenkoeken eten do 24-10 11.15-13.00 u  
 Pannenkoeken bakken en bij de tent brengen do 24-10 10.45-11.10 u 
 Leegmaken tent, vervoer materialen tent > Dienstgebouw  vr 25-10 13.00-16.00 u 

 

 Hand- en spandiensten   dinsdag     woensdag     donderdag 
 Voetballen met jongens groep 4+5 (10.15-11.15 u)  dinsdag     woensdag     donderdag 
 Kinderoppas   dinsdag     woensdag     donderdag 
 Ik help in de tent, en breng mijn kind(eren) bij de oppas op  dinsdag     woensdag     donderdag 
 Ik speel een muziekinstrument en vind het leuk om mee te spelen:  ____________________________ 

 

Tieners (groep 6 t/m 8) 
 Dinsdag  di 22-10 in overleg  
 Woensdag  wo 23-10 in overleg 
 Donderdag  do 24-10 in overleg  

 

Jongeren (12+) 
 Dinsdag  di 22-10 13.00-22.00 u  
 Woensdag  wo 23-10 13.00-22.00 u 
 Donderdag  do 24-10 13.00-22.00 u 

 
 

 


