
INSCHRIJVEN ZONDAG VOOR DE STAD  29-10-2017  
Tijdens de 'Zondag voor de Stad' zetten we ons in voor Amstelveen. Dit doen we met verschillende activiteiten 
voor verschillende leeftijdsgroepen. Samen hopen we zo een lichtpuntje te zijn voor anderen en de 
Amstelvener beter te leren kennen. Op zondag 29 oktober (10.00-13.30 u) zullen we weer verschillende dingen 
doen, waaronder vuilprikken en pannenkoeken bakken voor mensen met een beperking. Doe ook mee en 
schrijf je hieronder in! 
 
Aftrap:   We starten gezamenlijk om 10.00 uur in de Schakel , daarna gaan we in groepen uiteen 
Duur:   ca. 10.30-12.30 uur op locatie, verschilt mogelijk iets per activiteit 
LET OP:    Na de activiteiten is er een gezamenlijke potluck lunch. Dat betekent dat iedereen eten meeneemt en  
   dit deelt met anderen. Het zal uitgestald worden als een buffet. Meteen een goede gelegenheid om  
   gezellig na te praten. Start ca. 12.30 uur. 
Contact:   Roelien Grijsen, Cynthia van Ingen, Benno Brozius,  

  zondagvoordestad@stadshartkerk.nl 
 

JOUW GEGEVENS 
Naam:   ……………………………………………………………………………………….. 
Telefoon: ……………………………………………………………………………………….. 
E-mailadres:   ………………………………………………………………………………… 
 
 

Ik doe mee aan de volgende activiteit (en eventueel: neem ik …… andere personen mee):  
 

 Activiteit bij Ons Tweede Thuis (o.l.v. DOEN!) 
Pannenkoeken bakken voor mensen met een beperking. 

 
Vuilprikken (o.l.v. DOEN!) 

Help mee Amstelveen een stukje schoner te maken. 

 
Bezoek een verzorgingstehuis (o.l.v. DOEN!) 

Verzorg een gezellige ochtend voor ouderen. 

 
Bloemstukjes maken met en voor minima gezinnen (o.l.v. CreaCafé) 
Helaas zijn er in Nederland veel minima. Er bestaan voorzieningen zoals de 
voedselbank, de kledingbank en de speelgoedbank. Maar wat als je net iets boven 
het minimum zit en daar geen recht op hebt? Een grote groep mensen verdient 
teveel om in aanmerking te komen voor voorzieningen, maar te weinig voor een 
prettige levensstandaard. Kom gezellig samen bloemstukjes maken voor deze groep. 

Gebedswandeling (o.l.v. Athletes in Action) 
Wil jij net zoals in Jeremia 29:7 bidden voor de stad waarin je leeft? Al wandelend en 
biddend ga je met een groep door de wijk, geeft je ogen de kost, en zult zo 
gaandeweg in gedachten of hardop bidden voor wat je ziet. Je zult zien dat God je al 
wandelend dingen laat zien en je misschien wel versteld doet laten staan.  

 

Inleveren deze zondag bij Benno of mail  je keuze naar zondagvoordestad@stadshartkerk.nl 
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