
Aanmeldingsformulier
Gemeentedag 15 september 2019

Wij hopen dat je enthousiasme is gewekt voor de gemeentedag.
Lijkt het je leuk om aan één of meerdere activiteiten of workshops mee te doen,of om gewoon een 
hapje en of drankje te nemen?

Vul dan onderstaande gegevens in. Je kunt jezelf inschrijven tot en met 2 september
Lever het onderstaande formulier in, in de daarvoor bestemde bus in de hal van de Westerkerk.
Opgeven kan ook via de mail.
Ga dan naar de site van de Westerkerk : westerkerk.ngkw.nl
Download het aanmeldformulier en mail het naar gemeentedag@ngkw.nl
Ook liggen er aanmeldformulieren op de tafel in de hal van de kerk.

❏   Ja, wij zijn aanwezig op de gemeentedag

Naam:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel nr: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aantal kinderen tot 5 jaar:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aantal kinderen van 5 tot 10 jaar .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aantal kinderen boven de 10 jaar ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tijdens deze gemeentedag worden er een aantal workshops gegeven. Graag hieronder 
aangeven aan welke workshop je wilt deelnemen en met hoeveel personen, zodat wij
ervoor kunnen zorgen dat er overal voldoende materialen enz. aanwezig zijn.

❏ Vossenjacht
 Op de gemeentedag 15 september zijn wij op zoek naar jou!!!!!
 We willen een fantastische vossenjacht organiseren daarvoor hebben we jou nodig.
         
• Vossen
• Kinderen die de vossen willen zoeken.
• Begeleiders van de groepjes.

       Natuurlijk wil je hier aan meedoen!!!!!!!!!
       Geef je op via scvanhalteren@gmail.com of via rock solid

❏ Haken Aanmelden…………..personen
 Georganiseerd door de dames van Madie’s

❏ Spreker Fred Nijenhuis Aanmelden……….…personen
 Fred Nijenhuis gaat ons van alles vertellen over het ontstaan van WayPoint in Bunschoten. 
 Way Point voorziet in de behoefte om afgekickte verslaafden te ondersteunen en te 
 begeleiden. Mensen, die Fred Nijenhuis al eens hebben horen spreken, zijn diep onder  
 de indruk, van hetgeen hij vertelt.                                                                                           

    
❏ Kindertheater Aanmelden………...personen
 Ook dit jaar hebben we voor de allerkleinste onder ons weer een kinder theater.
 Speciaal voor de kinderen vanaf 4 jaar. Dit wordt verzorgd door Matthijs en Lindsey.

❏ Koffie drinken    15.30 uur

❏ Middagdienst     16.00 uur met ons eigen kerkkoor

❏  Na de middagdienst gezellig samen zijn onder het genot van broodjes,         
versgerookte zalm, lekker eten en een drankje. 

  Aanmelden………..personen

Handjes gevraagd
Tijdens deze gemeentedag kunnen wij wel hulp gebruiken. Hieronder kunt u aangeven aan welke 

activiteiten u mee wilt werken, o.a begeleiding crèche tijdens het ochtend programma enz.
‘s Avonds na het hapje en drankje (18.30) helpen opruimen.

Ik wil graag helpen met: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wij als gemeentedag commissie hopen, dat we met elkaar een fijne en  
gezegende dag mogen hebben.



OCHTEND PROGRAMMA  11.30-13.00 UUR

❏ Wandeling Henk Baas Aanmelden…………….personen
     Na de koffie is er weer de mogelijkheid om een mooie wandeling door ons dorp te maken.  
     Voorzien van een route beschrijving en wat vocht kuieren we door een gedeelte van het dorp.
     Hierbij worden diverse onderwerpen aangesneden, waarover al kuierend met elkaar gekeuveld 

kan worden.Deze wandeling duurt ongeveer 1 uur en 20 minuten.

❏ Spreekster Madelon Meester Aanmelden……………personen
 De stem van God verstaan.
 In deze workshop wil ik jullie meenemen in de reis die we mogen maken met het geloof in God.
 We mogen groeien in geloof en in verbinding staan met elkaar en met God.
 Hoe zou het zijn als praten met God en woorden terug ontvangen van God net zo eenvoudig is         
 als praten met andere mensen. Ik noem het een reis omdat ikzelf dit zo ervaren hebt.
  We mogen leren ontvangen. Graag neem ik jullie mee op reis hierin en zoals met elke reis 

mogen we zelf ook stappen zetten. Hiermee bedoel ik dat we ook met elkaar gaan bidden en 
ontvangen.

❏ Make up  Aanmelden…………….personen
    Voor jonge hippe meiden vanaf 13 jaar tot ongeveer 16 jaar is er een make up workshop.
    -  Hoe maak je jezelf op..…
    -  Wat zijn de trends.....
    Leer alle tips en tricks van visagiste Helen Koelewijn van Schoonheidssalon Pure Pavo.

❏ Servies stippen Aanmelden……………personen
  Leer servies stippen onder leiding van Talitha de Graaf en Marian ter Haar. Servies stippen is 

een speciale techniek voor het beschilderen van keramiek. Je stipt een creatief motief door 
middel van verschillende maten stokjes. Dus kom gezellig stippen!

❏ Houten doosjes knutselen en versieren Aanmelden……………personen
 Voor creatieve kids vanaf 5 jaar.
 Kom gezellig een houten kistje versieren, schilderen, knutselenen maak er iets moois van.
 Thuis kan je er je mooiste schatten in bewaren.

❏ Haken Aanmelden…………..personen
  Door het grote succes van de vorige gemeentedag hebben wij de dames van Madie’s weer 

bereid gevonden om ook dit jaar een workshop haken te geven. De meiden van Madie’s staan 
deze keer twee keer voor je klaar. In de ochtend en in de middag.

 Wees er snel bij want vol =vol

❏ Lagerhuis Thijmen Koelewijn Aanmelden…………..personen
 Natuurlijk mag ook deze gemeentedag het Lagerhuis niet ontbreken.
  Onder leiding van Thijmen Koelewijn, kan er weer flink gediscussieerd worden over het thema 

verbondenheid.
  Verbondenheid..…wat een uitgebreid begrip is dit. Het is een thema waar je veel kanten mee 

op kan. Tijdens de workshop het Lagerhuis gaan we het van alle kanten bekijken.
     Hou je van stellingen en debatteren? Geef je dan op voor deze workshop.

❏ Graffiti spuiten Aanmelden………….personen
  Een workshop voor de wat oudere kinderen. Onder leiding van kunstenaar Stef Vedder wordt 

er een prachtig kunstwerk gemaakt.

❏ Darten Aanmelden…………..personen
  Ook dit jaar gaan we weer darten. Dus jongens en meisjes laat jullie dart prestaties maar eens 

zien. Laat zien hoe goed je bent! Deze dart workshop wordt gegeven, net als vorig jaar, door 
Peter Kroonenberg.

❏ Lunch 13.00 uur Aanmelden……………personen

WORKSHOPS ‘S MIDDAGS  14.00 TOT 15.30 UUR

❏ Zalm roken Aanmelden…………….personen
  Net als vorig jaar gaan we weer zalm roken. Voor degene die er vorig jaar niet waren of die het 

weer vergeten zijn! Wil je de kunst van het zalm roken leren zorg dan dat je erbij bent.

❏ BBQ masterclass Aanmelden………….…personen
     Neem een kijkje in de wereld van BBQ proof.
     Tijdens deze masterclass geven Bastiaan, Kees en Robert tips en tricks voor een geslaagde BBQ.
     Zij laten zien hoe jij het vuur in de bbq kan beheersen en welke technieken zij gebruiken.
     Het zal vooral een gezellige sessie rondom de bbq worden.
     Ben jij nieuwsgierig naar een nieuwe manier van bbq en wil jij ook de basis technieken leren?
 Dan is deze masterclass iets voor jou!

❏ Make up  Aanmelden……………personen
     Voor jonge hippe meiden van 13 tot 16 jaar.

❏ Houten doosjes knutselen en versieren Aanmelden………..…personen
 Voor de creatieve kids vanaf 5 jaar.

❏	 Servies stippen Aanmelden………….personen
 Leer servies stippen onder leiding van Talitha de Graaf  en Marian ter Haar.

❏	 Wandelen met Madelon Meester Aanmelden….………personen
  We gaan met elkaar wandelen en ontvangen, genieten van de mooie omgeving en alles wat de 

natuur aan leven brengt. Tijdens deze wandeling mag er gepraat  en gelachen worden, want 
dat brengt ontspanning. Daarnaast gaan we ook een gedeelte in stilte wandelen om bewust te 
worden van wie we zijn en de verbinding die we hebben met God.


