
Voorwoord 

Ook dit jaar heeft het Bestuur getracht 

om een winterprogramma samen te stet

len dat is afgestemd op de voorkeuren 

van jongeren en ouderen. Met z'n allen 

moeten wij kleur en invulling geven aan 

de diverse activiteiten. Het winterpro

gramma is er tenslotte voor ons alle

maal. Wij zijn een bloeiende en actieve 

Vrijzinnige 

Geloofsgemeenschap met betrokken

heid, inzet en geestdrift. Wij gaan er 

daarom weer een mooi en boeiend sei

zoen van maken. Hoogtepunten voor dit 

winterprogramma zijn het Neva-ensem

ble op 11 januari 2018 en de cabaret

voorstelling van Kees Posthumus op 8 

februari 2018. Hierbij wil ik benadrukken 

dat bij alle onderdelen van ons winter

programma ook onze geloofsgenoten 

uit Hardinxveld van harte welkom zijn 

maar ook onze vrienden uit Alblasser

dam, Ameide, Gorinchem en Kedichem. 

lk hoop u te ontmoeten in een sfeer van 

respect en saamhorigheid voor elkaar en 

andersdenkenden. Het is voor ons een 

ongeschreven wet dat iedereen zich bij 

ons thuis mag voelen. De deur van de 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap "Onze 

Roeping Getrouw"staat altijd voor u 

open! 

Uw voorzitter, Anton van der Graaf. 

WlnTERPROGRAffiffiA 
2917-2916 

Zaterdag 19 augustus 2017 

We beginnen het nieuwe seizoen met een 

uitgebreide barbecue. We starten om 17.00 

uur. Dat wordt smullen geblazen dus zorg dat 

u er bij bent. 

Zaterdag 9 september 2017 

Ook ditjaar doen we mee a an de Late Summer 

Fair in Kerkbuurt West. Het is een goede zaak 

dat wij ons presenteren bij diverse activitei

ten in Sliedrecht. Met de hulp van vrijwilligers 

gaan wij Laten zien hoezeer "Onze Roeping 

Getrouw"voor velen een belangrijke schakel 

is in het godsdienstig Leven in Sliedrecht! 

Donderdag 26 oktober 2017 

Ditjaar is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 

95 stellingen bevestigde op de deur van de 

slotkerk in Wittenberg. Een goede aanleiding 

om de bijzondere Film "Luther "te vertonen. 

Aanvang 20.00 uur. Noteert u de datum in uw 

agenda! 

Donderdag 3 november 2017 

Tijd om de begroting voor 201 Bonder de loep 

te nemen. Een belangrijke avond voor de le

den van onze Geloofsgemeenschap want het 

gaat niet aileen om de financien maar ook 

over het beleid voor de naaste toekomst. We 

gaan het ook zeker hebben over de naderen

de "fusie" met Hardinxveld! 

! Wilt u op de hoogte blijven van het wel en 

wee van "Onze Roeping Getrouw " en wilt u 

ook actief deelnemen aan de discussie dan 
mag u deze avond niet missen. 



Donderdag 11 januari 2018 

We kunnen opnieuw gaan genieten van de vo

cale kwaliteiten van het Neva - ensemble uit 

St. Peterburg. Er is altijd veel belangstelling 

voor dit ensemble dus zorgt u ervoor om op 

tijd te zijn. De kerkzaal is geopend vanaf 19.30 

uur. Aanvang van het concert 20.00 uur. 

Donderdag 8 februari 2018 

Een van de hoogtepunten uit ons winterpro

gramma is de cabaret voorstelling van Kees 

Posthumus: "List en bedrog "verwijzend naar 

de diefsta l van het eerstgeboorterecht door 

Jacob die daarmee zijn broer Ezau aftroefde. 

De toegang is € 5 ! Ook nu beginnen we om 

20.00 uur. Een avond die u met grote letters 

in uw agenda moet zetten! 

Zaterdag 24 februari 2018 

Gezien het succes van vorige jaren gaan we 

ook in deze wintertijd weer genieten van een 

aantal verschillende stamppotten, bereid 

door de dames van onze Geloofsgemeen

schap. Aanmelden kan te zijner tijd via het in

schrijfformulier , de telefoon of via een mail

tje. Laat u de stamp pot goed smaken ! Je zou 

er nu al honger van krijgen! 

Donderdag 15 maart 2018 

U zult misschien ve rrast zijn maar op 15 maart 

gaan we een gezellige Bingo-avond houden 

met leuke prijzen! In een ontspannen sfeer 

met elkaar meespelen om toch maar mooie 

prijzen in de wacht te slepen ! Dit wordt een 

avond om nooit te vergeten. U komt toch 

ook? Aanvang 20.00 uur. 

Donderdag 5 april2018 

Algemene Ledenvergadering. De inhoud is 

bekend: geldzaken maar ook andere onder

werpen zullen de revue passeren. Als Vrijzin

nige Geloofsgemeenschap hebben wij inter

ne democratie hoog in het vaandel staan. U 

wordt daarom uitgenodigd om mee te praten 

en deel te nemen aan de besluitvorming die 

richting geeft aan waar wij als kerkelijke Ge

meenschap, in de toekomst heen willen. Ui

teraard komt ook de nauwe samenwerking 

met de N.P.B. uit Hardinxveld aan bod. Laat 

op deze Ledenvergadering uw stem horen! 
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