Utnoeging iepening Tsjerke Goaiingea
Zaterdag 19 september
Zondag 20 september

Met man en macht is er gewerkt aan onze kerk. Er is geschilderd, getimmerd, de kerk is schoon en klaar voor
gebruik. Dat verdient een feestje. It sil heve….. op zaterdag 19 september.
Er is een prachtig programma voor jong en oud, voor elk wat wils. Wij verheugen ons op uw komst!
Het programma ziet er als volgt uit:

Kerk
13.15

Iedereen is welkom bij ‘De Kosterij’ om met de gasten en alle bewoners van Goaiingea de kerk feestelijk te openen.

13.30

Officiële opening van de kerk……..

15.15

Hindrik van der Meer speelt……..

16.00

Verhalenverteller Mindert Wijnstra vertelt ………

17.00

Koor Bar en Boos zingt…………

20.00

Grytz en Grize nemen ons mee op een muzikaal avontuur met popklassiekers van de jaren 60 tot op heden.

Kosterij
De kosterij is de hele middag open. Hier is gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje elkaar te ontmoeten.
14.00

Na de officiële opening is er voor iedereen koffie/thee met gebak

14.30

Cees Veenstra, historie en foto’s van de kerk

17.00

Cees Veenstra, historie en foto’s van de kerk

Op en rond het kaatsveld
Voor de jeugd uit Goënga (jong en oud) zijn er deze middag diverse activiteiten te beleven op straat en op het kaatsveld.
14.00

Diverse activiteiten op straat en het kaatsveld

15.00

Verhalenverteller Mindert Wijnstra vertelt in de pastorietuin

16.00

Verrassingsactiviteit

Programma zondag 20 september
09.30

Feestelijke kerkdienst voor jong en oud met aansluitend koffie en thee

Algemene informatie:





Er is deze dag (12.00 – 18.00) een wegafzetting van de Hegewier en Aldfeartsdyk.
Parkeren kunt u bij het kaatsveld en bij loonbedrijf Wierda.
Deelname aan de activiteiten is voor eigen risico. Ouders zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun kinderen.
Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.

Commissie openingsfeest:
Wiesje Mutsaers
0515-769005
Trynstje van der Goot
0515-420255
Antje van der Goot
0515-415170

Bestuur Stichting kerkgebouw Goënga:
Bea Algra
0515-424100
Age Bootsma, voorzitter
0515-420913
Yke van der Goot
0515-415170
Sjoukje Ytsma
0515-421326
Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
“Europa investeert in zijn platteland”

