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juni 2021

Betreft: Jubileum Ds. Nico Schroevers
Aan de gemeenteleden van de Protestantse Kerk Beemster.
Lieve mensen,
Zoals u al eerder kon lezen in de kerkbode is ds. Nico Schroevers in september 25 jaar predikant in
de Beemster. Ook Marie is dan 25 jaar in ons midden.
Tot 1 juli 2021 kunt u nog een brief sturen voor het “vriendenboek” dat we gaan maken.
Uw brief mag handgeschreven zijn of op de computer gemaakt en gemaild worden.

Graag een marge van 2 cm. aanhouden en aan 1 kant beschrijven i.v.m. het bundelen van
de A4-tjes!
U kunt dit brengen bij:
• het kerkelijk bureau (zie boven) of in de brievenbus bij het hek
• in de brievenbus bij Z-INN Zuidoostbeemster
• of mailen aan: jubileumnicoenmarie@ziggo.nl
• Misschien heeft u een foto(otje) van u zelf of samen met Nico en/of Marie, dan is het leuk
als u die wilt bijvoegen.
Voor het tastbare cadeau kunt u tot 1 juli a.s. uw bijdrage overmaken op rekening:
PKN Beemster, NL 33 Rabo 0342 3014 03 t.n.v. PKN Beemster, onder vermelding van: jubileum Nico.
Inmiddels komen brieven en financiële bijdragen binnen. Hiervoor onze hartelijke dank.
Op zondag 5 september zal het jubileum in een feestelijke dienst worden gevierd.
Gezien het feit dat i.v.m. Corona onbekend is met hoeveel mensen je tegen die tijd bij elkaar mag komen,
zult u in de kerkbode van eind augustus kunnen lezen hoe en hoeveel mensen zich kunnen aanmelden.
Verder willen we op woensdagavond 22 september een feestelijke avond aanbieden aan Nico en Marie.
Ook hierover kunnen we nu nog weinig vertellen en in de kerkbode van eind augustus kunt u daarover
meer lezen.

Met vriendelijke groet vanuit de kerkenraad:

Helen Brix
Leonard Dijkstra
Els Steen

(scriba, lid inhoudelijk college)
(lid inhoudelijk college)
(lid beheer college)

