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Beste gemeenteleden,

We zijn inmiddels in de meimaand beland. Een maand met vakantie, dodenherdenking, 
Bevrijdingsdag, Moederdag, Hemelvaartsdag. Deze activiteiten staan gewoon standaard in de 
agenda. Daarnaast zijn er nog allerlei activiteiten die we als kerkelijke gemeente organiseren.
Ik noem: schoon maken van het Allemanshuis, speurtocht in de kerk voor drie groepen van het IKC 
Oudkarspel, uitvoering van de Allemans Anders Dienst over Thomas op 22 mei, gemeenteavond op 
23 mei en daarnaast allerlei vergaderingen waar verschillenden van ons ook mee te maken hebben. 
Al met al een maand vol “leven”. In deze nieuwsbrief leest u enkele onderwerpen waarvoor we uw 
aandacht vragen.

Rondom de gemeenteactiviteiten/Omzien
naar elkaar.

Lunchen in de Allemanskerk.
We willen weer een lunch organiseren in de
Allemanskerk op 19 mei a.s. van half 12 tot
half 2. U kunt zich opgeven door Sija Dek-
ker te bellen onder telefoonnummer 0226-
315201 of uw naam te vermelden op de in-
tekenlijst achterin de kerk op 1 en 8 mei. U
kunt zich opgeven t/m donderdag 12 mei.
Er kunnen maximaal 35 personen deelne-
men. U bent van harte welkom. 

Smoelenboek
Onderstaand stukje is een kopie van het eerder geplaatste stukje in Samen Kerk. Voor wat betreft het 
opgeven is er het een en ander aangepast. Heel wat mensen hebben zich opgegeven. Heel fijn. Zo 
wordt het een succes. Door deze oproep nogmaals in deze nieuwsbrief te plaatsen geven we iedereen
een kans die er nog niet aan toe gekomen is of nog aarzelde om zich op te geven.

Van ‘elkaar uit de brand helpen’ gaan we naar ’50 jaar na de brand’. Daar besteden we, zoals u weet, 
in dit jaar heel wat aandacht aan. Een van de activiteiten betreft een zogenaamd ‘smoelenboek’. 
Iedereen die dat wil, kan zich door een professionele fotograaf thuis in z’n gewone door de weekse 
gedoetje laten fotograferen. Iedereen krijgt dan als aandenken aan ’50 jaar na de brand’ een boek 
waarin van een ieder een foto staat. Geen tekst, alleen je naam bij de foto. Ieder die mee wil doen, en 
eerlijk; wie wil dat nou niet, kan zich nog opgeven bij Willem Venema.
willem.moniek@gmail.com
0226-427894
Wanneer iedereen heeft ingetekend maakt de fotograaf een afspraak om bij u thuis te komen 
fotograferen. Hoe leuk is dat?? Wordt vervolgd.

Gemeenteavond.
U wordt van harte uitgenodigd voor de Allemans(gemeente)avond op maandag 23 mei in het 
Allemanshuis. De inloop is van 19.30 uur tot 20.00 uur.
Verdere informatie over het programma leest u in Samen Kerk dat binnenkort uitkomt. 

Vrijwilligers gevraagd

Wilt u zich 1 of meerdere zondagmiddagen tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de maanden juni, juli en 
augustus beschikbaar stellen als “gastheer/vrouw bij de fototentoonstelling “Allemanskerk door de 
jaren heen”? Wanneer we genoeg vrijwilligers hebben kan dit project doorgaan. Voor meer info: Zie 
bericht in Samen Kerk van juni.

mailto:willem.moniek@gmail.com


Voor vragen en aanmelding :
Tineke Gootjes : telefoon 0226-317030 .   e-mail:  tinekegootjes@hotmail.com
Foke v.d. Wielen : telefoon 06-20074906 .   e-mail:  foke.vdwielen@hetnet.nl

Voorjaarsschoonmaak. 

  
Op woensdag 4 mei hebben zo’n 15 mannen en vrouwen met enthousiasme het hele Allemanshuis 
“op z’n kop” gezet. Alles is weer schoon, de gordijnen zijn gewassen, de spullen zijn gestoft en gesopt,
de ramen binnen en buiten zijn gewassen en de waterborden zijn “ontgroend”. Dank aan iedereen die 
hieraan heeft meegewerkt.

Dringende oproep
Heel graag willen we van zo veel mogelijke gemeenteleden het emailadres in ons bestand hebben 
zodat we zo gemakkelijk mogelijk kunnen communiceren en berichten kunnen doorgeven. Heeft u een
emailadres, wilt u dat aan ons doorgeven? Dit geldt ook voor telefoonnummers die niet conform de 
info map zijn.

U kunt uw emailadres en/of telefoonnummer doorgeven op :kerkallemans@gmail.com
of telefonisch bij Sija Dekker 0226-315201

Namens de kerkenraad                                                          
Tineke Gootjes.
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