AFSCHEID EMILE - ZONDAG 23 SEPTEMBER NA DE DIENST – BENT U ERBIJ?
Beste Dominicusbezoeker,
Zoals u wellicht weet, gaat onze secretaris Emile Linssen, nadat hij veertig jaar
onze steun en toeverlaat is geweest, met pensioen. Hij blijft overigens na zijn
pensioen nog bij de verhuur betrokken en hij blijft ook zeker deel uitmaken
van onze gemeente. Dat verzacht het afscheid natuurlijk enigszins. Toch
willen we dit bijzondere moment markeren. Zondag 23 september na de
dienst is er een afscheidsmoment met aansluitend een
verrassingsprogramma van 13.00 tot uiterlijk 15.00 uur. U bent van harte
welkom!
Cadeau
We willen Emile als gemeente bij deze gelegenheid natuurlijk graag een afscheidscadeau geven. Bij
het nadenken daarover kwamen we al heel gauw uit bij: een treinreis! In overleg met Emiles vrouw
kiezen we een mooie bestemming uit. Doet u mee? Maak dan vóór 10 september een bijdrage over
op rekeningnr. NL45 ABNA 0435 65 7208 t.n.v. Dominicusgemeente Amsterdam o.v.v. ‘cadeau
Emile’. Een contante donatie kunt u in een dichtgeplakte envelop met opschrift ‘cadeau Emile’ in de
rode zuil deponeren. Alvast hartelijk dank!
Herinneringsalbum
Daarnaast willen we Emile iets van blijvende waarde meegeven in de vorm van een
herinneringsalbum. En ook daarvoor doen we een beroep op u. Wilt u op een A-viertje een korte
anekdote, wens of boodschap zetten, liefst met een foto van uzelf? U mag beide kanten van het
papier gebruiken, maar wilt uw wel een marge van 3 cm rondom aanhouden? Han Fransen maakt er
een mooi album van. U kunt uw creatieve bijdrage t/m zondag 2 september inleveren bij Ineke van
den Bosch, adr.ine.bosch@planet.nl of Petra Meijerhof, petrameijerhof@gmail.com.
Heel Dominicus bakt
De bakliefhebbers onder ons vragen we om iets te bakken – een cake, koek, taart – voor na de dienst
van 23 september. Het mogen zoete én hartige bakproducten zijn, de zoete voor bij de koffie, de
hartige bij wijze van lunch. Natuurlijk zijn heerlijkheden uit de winkel of van de bakker ook van harte
welkom. Net als bij het open huis wordt u vriendelijk verzocht uw voorgesneden/in porties verdeelde
baksel op de zondag zelf mee te nemen en in het keukentje achterin de kerk af te geven. Als u hier
een bijdrage aan wilt leveren, geef dan svp vóór half september aan Mirjam Nieboer door wat u gaat
bakken/mee gaat nemen, mail: mnieboer@planet.nl.
Hou dit geheim svp
Belangrijk: behalve de datum weet Emile van niets. Dat willen we graag zo houden. Daarom maken
we van de gelegenheid gebruik om dit met u te communiceren tijdens zijn vakantie. We verzoeken u
vriendelijk niets aan hem te verklappen en dit inlegvel niet in de kerk achter te laten.
Houdt u zondag 23 september tot halverwege de middag vrij in uw agenda?
Met uw hulp maken we er een onvergetelijk afscheidsmoment van.
Hartelijke groet,
De afscheidsmomentcommissie: Ineke en Adriaan van den Bosch, Jan Pieter de Jong, Hannie Bulsink,
Petra Meijerhof en Mirjam Nieboer

DIT INLEGVEL NIET IN DE KERK ACHTERLATEN SVP

