Afsluiting Alpha Kringen en feestelijk moment ingebruikname zonnepanelen Naar aanleiding van de wekelijkse Alpha-ontmoetingen willen wij iedereen van harte
uitnodigen om op D.V. zaterdagmiddag 1 december 2018 met elkaar terug te kijken
naar de eerste 10 bijeenkomsten. De middag begint om 14.00 uur met een lezing over
de heilige Geest. Ook willen we tijdens deze middag vooruitkijken naar een mogelijk
vervolg hierop. Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met Carla Tuk
(06-28956210) of via de mail: info@TaanZee.nl . Uiteraard is iedereen welkom, ook zij
die niet konden deelnemen aan de Alpha. Aan het einde van deze middag zullen we
tijdens een feestelijk moment stilstaan bij de onlangs geïnstalleerde zonnepanelen.
Onze gemeente wordt steeds duurzamer en daar willen we graag bij stilstaan. Vooral
zij die dit mogelijk hebben gemaakt willen we in het zonnetje zetten. Want dat is een
feestje waard. De hele gemeente wordt hiervoor uitgenodigd.
Lid of vriend worden van onze gemeente? - Wilt u meer weten over de
achtergronden van de Doopsgezinde Gemeente? D.V. donderdag 6 december en 13
december 2018, in de pastorie. Wilt u lid of vriend worden van onze dynamische en
veelkleurige gemeente? Dat kan! Geeft u zich dan op voor de kennismakingsavonden
waarin veel wordt verteld over de rijke geschiedenis van de Doopsgezinde
Gemeente, de wereldwijde Mennonite Church, onze identiteit, over doop- en
belijdenis en andere interessante onderwerpen m.b.t. onze gemeente. De eerste
avond is op D.V. donderdag 6 december 2018 en de 2e avond vindt plaats op 13
december 2018. Beide avonden beginnen om 19.30 uur in de pastorie. Noteer dit
alvast in uw agenda. Ook ieder ander die geïnteresseerd is hier meer over te weten, is
van harte welkom. Geeft u zich op bij onze dominee via
predikant@doopsgezindouddorp.nl of 06-33667781.
Ondersteuning Office365 - Mede namens de privacy wetgeving zijn we als kerk
afgelopen tijd gestart met het gebruiken van Office365. Met Ofice365 is er een
veilige omgeving voor email en het bewaren van documenten. Stap voor stap willen
we u als gemeente betrekken bij het gebruik hiervan. Sommigen van jullie werken er
al mee. Het gebruik van Office 365 geeft echter ook vragen over bijvoorbeeld hoe
documenten kunnen worden bewaard, er kan worden gemaild naar een groep en
andere praktische vragen.
Om hierin te ondersteunen houden we donderdag 6 december een inloop van
19.00-19.30 uur in de pastorie kamer in de kerk waarbij we eventuele vragen
proberen te beantwoorden.

