Ontmoeting in coronatijd

Gereformeerde Gemeente Gouda

Gemeente zijn betekent samen naar de kerk gaan, elkaar spreken en met elkaar meeleven.
In deze coronatijd is dat maar mondjesmaat mogelijk. Een heel aantal gemeenteleden voelt zich
eenzaam of mist het contact met elkaar. We willen daarom wat mogelijkheden bieden om hieraan
tegemoet te komen en elkaar (digitaal of fysiek) te ontmoeten. Deelname is vanaf 21 jaar.
Je kunt je aanmelden voor onderstaande activiteiten via onderstaande link of scan de QR code.
https://forms.gle/wC9XeFhKyy3cyyBC7
(Heeft u vragen of moeite met de digitale middelen, maar wilt u wel graag meedoen? Wij helpen u
graag telefonisch.)
Voor vragen mail of bel dan naar:
• Lute-Geert Verdouw: lmverdouw@solcon.nl of bel (buiten werktijden) naar 06-48154837
• Jan Möhlmann: janmg@kliksafe.nl of bel (buiten werktijden) naar 06-23407691

Online leesclub

Je leest graag. Dan is het aardig
om over dat boek van gedachten
te wisselen met een ander. Je
spreekt met elkaar af welk boek
je gaat lezen en tijdens het online
moment bespreek je het gelezen
gedeelte.

Online koffiedrinken

Oog voor de ander. Op een
doordeweeks moment gewoon
even bijpraten. Heerlijk om je
verhaal te kunnen doen en er
voor de ander te kunnen zijn.

Samen wandelen

Samen de Kerkdienst
volgen

Zit je samen of alleen thuis de
preek te beluisteren? Dan is het
erg fijn om aan te sluiten bij een
ander echtpaar, alleenstaande of
gezin. Zet de stap en ervaar hoe
goed het is om samen de kerkdienst te mogen volgen.

Houd je van wandelen en genieten van de natuur? Als je samen of in
een groepje wandelt kunnen mooie gesprekken ontstaan. Wandel je
graag op zaterdagmorgen vroeg of misschien een ander tijdstip?
Geef je voorkeur maar aan.
Uiteraard volgen wij de maatregelen van de overheid wat betreft het
aantal personen wat fysiek bij elkaar mag komen. Na de aanmelding
word je hierover geïnformeerd.

