Fietsen voor Syrië
Beste Zendingskerkers,
Op Hemelvaartsdag 13 mei heeft de taakgroep
Diaconie een fietstocht georganiseerd. Een tocht van
ongeveer 20 km vanaf de Zendingskerk via het
Beekhuizerzand naar Hierden, via Frankrijk naar
Harderwijk en terug naar Ermelo.
Halverwege kunt u brood en soep eten bij de familie
Kappers.
Doel van de fietstocht
Deze fietstocht is in de eerste plaats bedoeld om de onderlinge verbondenheid van de
leden van de Zendingskerk weer nieuwe energie in de blazen. Vanuit de taakgroep is het
onderliggende doel ook om aandacht te vragen voor en steun te geven aan het
meerjarige project Steun de kerk in Syrië.
Aanmelden tot en met zaterdag 8 mei
U kunt zich tot en met zaterdag 8 mei opgeven bij de Taakgroep : email:
diaconie@zendingskerk.nl of telefonisch: 06-52344607 (Albert Grit). Graag bij opgave uw
naam en telefoonnummer doorgeven. Voor het eten en drinken wordt gezorgd.
Verzoek om gift voor het meerjarig project Steun de kerk in Syrië
We vragen of u als dank een gift wilt overmaken naar rekeningnummer
NL71INGB0006928325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk o.v.v.
project Syrië. Ook als u niet mee fietst mag u uiteraard ook een donatie doen voor het
project.
Meer informatie
Wij hopen u op 13 mei te ontmoeten bij de Zendingskerk, waar het centrale startpunt is.
U bent welkom om tussen 10:30 en 11:30 te vertrekken. Bij de Zendingskerk kunt u
koffie of thee en wat lekkers krijgen.
Het is de bedoeling in groepjes van twee personen te vertrekken met 5-10 minuten
tussen de groepjes. Ook krijgt u dan een route van de fietstocht. Neemt u zelf eventueel
drinken mee voor onderweg.
Voor de mensen uit Harderwijk geldt dat zij ook eerst naar de Zendingskerk komen. Zij
hoeven na de lunch bij huize Kappers niet terug naar Ermelo, maar kunnen vandaaruit
via Frankrijk terug naar huis fietsen. U wordt gebeld als de fietstocht door slechte
weersomstandigheden niet door zou kunnen gaan.
Iedereen is hartelijk welkom om mee te komen fietsen.

Namens de taakgroep, Greet van der Lans en Albert Grit

