
           Activiteiten Protestantse gemeente te Sellingen, tot en met zomer 2022 

datum doelgroep activiteit Opgeven  ja/nee 
 

27 februari 
zondag 

Iedereen Koffiedrinken na de 
dienst,  
in de Sprankel. 

           NEE 
 

8 maart 
dinsdag 

Iedereen Koffieochtend in de 
Sprankel 
Inloop vanaf 9.45 uur 

           NEE 

23 maart 
woensdag 

Iedereen Bijbelstudieochtend 
9.45 uur in de Sprankel 

           NEE 

26 maart 
zaterdag 

Jong 
volwassenen 
    50-   
 

Gesprek over de 
toekomst en 
aansluitend 
voorjaarsbarbecue in de 
tuin bij de pastorie. 

            JA  
bij ds. Bram Verduijn 
tel: 322259  of per mail: 
bramverduijn@hotmail.com  
 

27 maart 
zondag 

Iedereen Koffiedrinken na de 
dienst,  
in de Sprankel. 

            NEE 

12 april 
dinsdag 

Iedereen Koffieochtend in de 
Sprankel 
Inloop vanaf 9.45 uur 

            NEE 

13 april 
woensdag 

Iedereen Bijbelstudieochtend 
9.45 uur in de Sprankel 

           NEE 

21 t/m 24 
april 
Do. t/m zo. 

 Bezoek uit Siter (onder 
voorbehoud). 

Nog in te vullen door de 
werkgroep Siter en de groep die 
naar Siter is geweest 

24 april 
zondag 

Iedereen Hongaars/Nederlandse 
kerkdienst. 
Koffiedrinken na de 
dienst. 

            NEE 

10 mei 
dinsdag 

Senioren Seniorenochtend in de 
Sprankel met een 
speciaal programma. 
Inloop vanaf 9.45 uur 

            NEE 
 
Geen vervoer? Laat het even 
weten aan Hendrik Bos: 324352 

13 mei  
vrijdag 
 

Ouderen die 
niet meer 
fietsen en/of 
autorijden 

Toertocht door de 
omgeving, met 
aansluitend ergens 
koffie/thee drinken. 
Start 14.00 uur bij de 
Sprankel. 
Halen en brengen 
mogelijk. 

             JA 
bij Hillie Kruize 
tel: 322848  of per mail: 
hillie.kruize@ziggo.nl  

13 mei 
vrijdag 

Voor de 
jeugd van ± 
12 jaar en 

Vossenjacht door het 
dorp. 

            NEE 
 
     Datum  nog onder voorbehoud 



ouder (vanaf 
groep 8) 

Verzamelen bij de 
Sprankel om 19.30 uur. 
 

14 mei 
zaterdag 

Iedereen Excursie naar het 
Oranjehotel en de 
Waalsdorpervlakte,  per 
touringcar. 

         JA 
bij dhr. B. de Boer, per mail 
excursiescheveningen@gmail.com 
of via inschrijflijst in de kerk 

15 mei 
zondag 

Kinderen in 
de 
basisschool-
leeftijd 

Spelletjes in de 
Sprankeltuin, vanaf 
15.00 uur, met 
aansluitend 
pannenkoeken eten 
rond 17.00 uur. 

             JA 
bij Hendrik Bos 
tel: 324352  of per mail: 
boslanting@hetnet.nl  
 

15 mei 
zondag 

Iedereen Gezinsdienst in de 
Sprankel. 

            Nee  

26 mei 
Hemelvaart 
donderdag     

Iedereen Dauwtrappen en 
aansluitend ontbijt in de 
Sprankel. 
Organisatie: 
evangelisatiecommissie. 

             JA 
Op intekenlijst in de kerk of de 
Sprankel. 

29 mei 
zondag 

Iedereen Koffiedrinken na de 
dienst,  
in de Sprankel. 

              NEE 

11 juni  
zaterdag 
(eerste dag 
gemeente- 
weekend) 

Iedereen 
van jong tot 
oud! 

Fietspuzzeltocht 12 à 15 
km.  
Start: 15.00 - 15.45 uur 
Aansluitend barbecue 
bij fam. Sinnema, 
Zevenmeersveen-weg in 
grote kapschuur en/of 
buiten. 
Toiletten aanwezig. 
Ophaaldienst voor 
ouderen. 

               JA 
bij Hilbrand Sinnema 
tel. 06 53787679 of per mail: 
sinnemah@gmail.com  

12 juni 
zondag 
(tweede 
dag 
gemeente- 
weekend) 

Iedereen 
van jong tot 
oud! 

Openlucht kerkdienst in 
de Sprankeltuin. 
Aansluitend ontmoeting 
onder het genot van 
koffie met iets lekkers. 

               NEE 

14 juni 
dinsdag 

Iedereen Koffieochtend in de 
Sprankel 
Inloop vanaf 9.45 uur 

               NEE  

31 juli 
zondag  

Iedereen Koffiedrinken na de 
dienst,  
in de Sprankel 

               NEE 



26, 27, 28 
augustus 
vrij. t/m zo. 

Jeugd van 12 
jaar en 
ouder 

Kampeerweekend 
(data nog onder 
voorbehoud). 

               JA 
Bij leiding Rock Solid/Solid Friends 

28 
augustus 
zondag 

Iedereen Koffiedrinken na de 
dienst,  
in de Sprankel 

               NEE 

13 
september 
dinsdag 

Senioren Seniorenochtend in de 
Sprankel met een 
speciaal programma. 
Inloop vanaf 9.45 uur. 

               NEE 
 
Geen vervoer? Laat het even 
weten aan Hendrik Bos: 324352 

 
 
 

* Verder zal de kerk tijdens de zomerperiode regelmatig open zijn voor 
bezichtiging.  

   De data zullen worden vermeld in de publicatiekast aan de muur van de 
consistorie. 

 

* De koffieochtenden voor de rest van het jaar zijn ook al bekend.   Deze 
vinden plaats      

   op iedere 2e dinsdagmorgen van de maand  ( 11 oktober, 8 november). 

    In de maanden december, juli en augustus zijn er geen koffieochtenden. 

 


