
Aanmelden kerkdiensten Nieuw Perspectief 

 

Vanaf 21 juni 2020 vinden er weer kerkdiensten plaats in Nieuw Perspectief, eerst met een  

beperkt aantal personen maar intussen kunnen er in de kerkzaal weer maximaal 60 mensen 

terecht. Met een aanmeldformulier kunt u aangeven op welke zondagen u de kerkdiensten 

kunt en wilt bijwonen en met hoeveel personen. Maar u kunt ook elke week apart 

doorgeven of u zondag van plan bent te komen. U ontvangt op de vrijdag voorafgaande aan 

de betreffende zondag een persoonlijke welkomskaart of u die zondag uitgenodigd bent voor 

de kerkdienst in Nieuw Perspectief. Houdt er rekening mee dat bij binnenkomst een aantal 

vragen over uw gezondheid zal worden gesteld en dat u naar een plaats in de kerkzaal zal 

worden begeleid. Vanaf 23 augustus bent u weer welkom bij het koffiedrinken na de dienst. 

 

 
 

Formulier aanmelden kerkdiensten Nieuw Perspectief

Wat is uw naam?

Wat is uw adres?

Wat is uw telefoonnummer?

Wat is uw e-mailadres?

Geef hieronder aan op welke zondagen u wel en niet naar de kerk kunt komen. 

Graag ook voor elke zondag vermelden met hoeveel personen u komt.

Als u gasten wilt meenemen, vermeldt dan ook het aantal en de namen. 

U kunt ook elke week apart doorgeven of u zondag van plan bent te komen.

ja nee aantal personen

zondag 30 augustus 2020 O O

zondag 6 september 2020 O O

zondag 13 september 2020 O O

zondag 20 september 2020 O O

zondag 27 september 2020 O O

zondag 4 oktober 2020 O O

zondag 11 oktober 2020 O O

zondag 18 oktober 2020 O O

zondag 25 oktober 2020 O O

Formulier invullen en:

 per e-mail sturen naar: scriba@pghurdegaryp.nl

of via WhatsApp sturen naar: 06 221 89 509

 of in de brievenbus van: De Hof, Van Weerden Poelmanstraat 3

 of op uw verzoek op laten halen via: uw wijkouderling of de scriba

Let op : de aanmelding moet uiterlijk de woensdag voorafgaande

              aan de betreffende zondag binnen zijn.


