
Enige tijd geleden is er een werkgroep opgesteld om de mogelijkheid te onderzoeken om 

kerkdiensten in de openlucht te houden waarvoor alle gemeenteleden uitgenodigd kunnen 

worden in plaats van het nu geldende aantal van 60 wat in de Mozeskerk aanwezig mag zijn. 

Op zondag 11 juli en op zondag 25 juli zal de kerkdienst buiten gehouden worden in Eversdijk, op 

het terrein van Tom en Elsbeth van der Meer, Noordhoeksewegeling 1. 

Vorig jaar september op de startzondag waren we ook bij hun te gast. Nog steeds zullen we ons 

zoveel mogelijk aan de 1,5m afstand houden! De richtlijn van de PKN is ook dat we ons aan een 

max aantal van 250 bezoekers moeten houden. 

 

Op zondag 11 juli is er een jeugddienst m.m.v. van de jeugd van 12, 14 en 16+ die de inhoud, 

muziek en samenzang zullen verzorgen. Het thema van de dienst is `Hartelijk Getalenteerd` en de 

dienst begint gewoon om 10.00 uur. Wij vragen u om u vooraf aan te melden door een mail te 

sturen naar buitendienst@pknkapellebiezelinge.nl 

Graag aangeven met hoeveel personen u naar de dienst komt. Als u niet de mogelijkheid heeft 

om per mail aan te melden dat kunt u dat ook telefonisch doen bij Jacqueline of Stoffelien. 

 

Ook indien u niet zelfstandig naar Eversdijk kunt komen maar opgehaald en thuis gebracht wil 

worden, kunt u zich bij Stoffelien of Jacqueline opgeven. Zij zullen dat voor u regelen. 

 

Kom gezellig naar Eversdijk en neem een beker mee voor koffie, thee of limonade na afloop en 

een kleedje of stoeltje om op te zitten. Willen de kinderen ook kleurpotloden meenemen? 

 

Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten om de dienst buiten te houden dan wordt 

de dienst in de Mozeskerk gehouden en dan zijn de mensen die een uitnodiging hebben 

ontvangen voor die zondag daarbij welkom. Andere gemeenteleden kunnen dan zoals anders de 

dienst volgen via Kerkdienst Gemist. 

De werkgroep neemt de beslissing tijdig zodat er ruim op tijd een bericht geplaatst wordt op de 

website, in de Mozeskerk app en op FB. Mensen die geen toegang hebben tot website of 

Mozeskerk app kunnen bij twijfel informeren bij Jacqueline of bij Stoffelien. 

 

We hopen velen van u/jullie te ontmoeten op 11 en/of 25 juli !!! 

 

De werkgroep Buitendiensten bestaat uit: 

Christianne Arias 

Stoffelien den Dekker, 06 – 1017 6876 

Evelien van der Gaag 

Tom van der Meer 

Jacqueline Overbeeke, 06 – 1507 1022 

Joop  Visee 
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