4 februari
Een kaart met kleur geeft aan het leven van
een ander wat fleur
18 februari
Deze donderdag geen soos!!!!!
4 maart
Schik met voorjaarsbloemen en wat poëzie
18 maart
Vanuit bijbels perspectief met ds. Jan
Minnema
1 april
Stille-week-viering
15 april
Muzikale ontspanning en
inspiratie met
Anita Dam-Stoop dwarsfluit
29 april
’t Is Oranje en ’t blijft Oranje
20 mei
Achter de muziek aan:
van Beethoven tot
The Beatles
3 juni
Feestelijke afsluiting
met een hapje en een
drankje

Voor vervoer kunt u bellen op de
‘SIONSBRON-DONDERDAG’
tussen 9.00 – 10.00 uur
met Piet Cinjee 030-69 545 60
(per chauffeur één deelnemer met
mondkapje tijdens de rit.
Mondkapjes worden verstrekt)

Voor meer info:
Henk van Amerongen
06-129 77 523

Het nieuwe rooster met de activiteiten van de
Senioren-Soos SionsBron heeft u nu in handen.
Het seizoen 2020-2021 mogen we - met in acht
neming van de strikte RIVM richtlijnen - opstarten
en daar zijn wij als leiding heel blij mee.
De coronacrisis gooide behoorlijk roet in de
programmering voor heel het kerkelijk leven en
veel meer dan dat. De maatschappij werd totaal
ontwricht en is nog steeds niet op het niveau van
voor de crisis. Veel gemeenteleden zaten thuis
zonder de zondagse kerkgang en ook zonder de
wekelijkse activiteiten. ‘Met de ziel onder de arm
thuis.’ Zo werd het door velen van u ervaren.
Terwijl wij allen de kerk graag zien als ‘een huis
voor de ziel.’
Daarom vreugde: we mogen weer. En zoals u ziet
gaan we starten op 8 oktober.
Als eerdere deelnemer weet u inmiddels dat de
middag duurt van 14.30 – 16.30 uur en eenmaal per
twee weken plaatsvindt. En voor u, die van plan
bent mee te gaan doen – en vooral er eens uit te
breken - is dit dan ook een weetje.
De startmiddag gaan we bijpraten over de
afgelopen periode en wat dat allemaal met ons
gedaan heeft zonder het zwaarder te maken dan
het al is. Even bijpraten met elkaar! We kijken
vooral vooruit naar het komende gloednieuwe
seizoen.
U komt uiteraard een paar vertrouwde programmaonderdelen tegen. Elementen die wij persé niet
willen missen, gewoon omdat wij dankbaar zijn voor
het christelijke karakter van onze soos.

Dat element komen we niet alleen met de stilleweek-viering en kerst tegen. Nee, tweewekelijks
staan we via de opening met een Bijbelgedeelte,
gebed en een lied, stil bij de Liefde van God voor
ons. Zijn kinderen!
De ‘C’ van corona krijgt geen hoofdrol. De ‘C’ van
Christus en zijn liefde voor de wereld wel.
Wij gaan er weer voor. Doet u mee? Er even
uitbreken om het dagelijkse ritme te doorbreken.
Gezelligheid en ontmoeting. Sluit u aan en doe mee
in de heerlijke sfeer die al jaren wordt geboden. U
wordt opgehaald en thuisgebracht! Ook dat nog!
Eén telefoontje is voldoende. Zie elders in deze
flyer.
Vanzelfsprekend is onze ontmoetingsplek de
wijkzaal bij de Sionskerk. Ons vertrouwde plekje
en uiteraard nu volledig corona-safe ingericht.
Wij hopen als leiding - samen met u - een gezellig
seizoen te ‘draaien’! Daar zijn we inmiddels wel aan
toe!

2020
8 oktober
Start
seizoen
2020/2021:
presentatie
programma. Terugblik en gezellig bijpraten. Kort
rondje Pictionary
22 oktober
Relaxte bingo met voor iedereen een surprise
5 november
Kennismaking met de
ContactClown
19 november
Vanuit bijbels perspectief met ds. Jan Minnema
3 december
Zonder Sint & Piet toch Sinterklaasgekte
17 december
Kerstviering – met Rienk op de
toetsen

2021
Graag tot ziens. Een hartelijke groet van de leiding
Ank,
Corrie,
Greet,
Henk,
Piet, Ria
en Rita

7 Januari
Nieuwjaarsbijeenkomst:
oliebollen, gezelligheid

met goede wensen,
en een leuk spel

21 januari
In de wereld van spreekwoorden, gezegden en
rebussen

