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Van het laar 2015 zijn al weer een aantal maanden verstreken.
Nog een aantal weken en de eerste activiteit m.b.t. de herden-
king van het 150-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeen-

te te Lisse zal plaatsvinden. Wij als commissie hebben met veel

genoegen aan de voorbereidingen gewerkt, en hopen dat jong

en oud en daartussen met evenveel genoegen aan de verschil-
Iende activiteiten zullen deelnemen. Wat staat er allemaal te
gebeuren, en voor wie is het bedoeld? U leest het in deze flyer.

langavond-ójuni2015
Letl avot)d van en voor alle getneenteleden

Namens alle koren van onze gemeente nodigen wr.1 u
van harte uit om in ons kerkgebouw te luisteien naar

zorgd. De tocht duurt tot ca. 
.18.30 

u.

Opgeven br.1 : A. Li n ker-W rynen (0252- 41 421 5)

of J. C. R i p-Bra ndema n n (0252-427 523)

Sportdag - 29 augustus 2015
Voor jongerenvan L2 - 16 jaar

Ready for a rally?
12 jrni 2015.1ó 30 jaar

Denk slim, rij het goede spoor, dan ga jij er met een prijs vandoor. Op l2 juni
wordt er een autorally (autopuzzeltocht) georganiseerd, voor iedereen in de
leeftijd van l8 - 30 jaar (en ouder). Ben je 16/17 jaar, dan kun je misschien met
iemand meerijden. 0m 19.00 u. vertrekt de eerste auto vanaf het verenrgingsge-
bouw. Na deze inspannende avond zorgen we voor een hapje en een drankje.

Ben jij in de leeftrld van l2 tot en met 161aar?
Geefje dan nu op voor de gezellige sportdag
op zaterdag 29 augustus! Tussen 13.00 en
.16.00 

u. zijn er diverse sportactiviteiten voor
zowel jongens als meiden! Denk hierhij o.a.
aan voetballen, volleyballen en andere leuke
activiteiten. Geef je snel op voor deze leuke
actieve dag op de ijsbaan Lisse (Poelpolder).

MàÀnenkoorïSoavio

een mooi repertoire. De avond begint om 
.l9.30 

u.
Het zat niet i-,"et tang ÀLn (r,s ulr), en is Ous oot rreet a!y:y:2
geschikt voor onze kinderenl De koren brengen aan het
eind van de avond een speciaal daarvoor qe-.cl.,re;en Jrbileumlied tengehore. ledereen hartelUk welkoml

Boottocht - 1ó juni 2015
Een v aar tocht voor alleengaanden en ieder een
van70 jaar enouder

1 6 juni is het zover dat we met de senioren (vanaf 70 jaar) en
alleengaanden van onze gemeente hopen te gaan varen. Vanaf
14.00 u. ligt er in de Ringvaart bij de Lisserbrug een boot te wachten
op de passagiers. Het belooft een prachtig vaarprogramma te worden,
waarbij ook voor de inwendige mens op een bijzondere manier wordt ge-
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//qh féa - JS au7thfa» 20,15
Voor me.ídenvan15 -18 jaar

Heble zin in een kopje thee in hogere sferen?
Geef 1e dan op voor de hrgh tea, die w11 op 28 augustus
serveren. Alle meiden in de leeftrld van I 5 - I8laar zijn
dan vanaf "19.00 

u. welkorn in het verenigrngsgebouw.



spel letjes georganiseerd worden
kinderen van I - 3 jaar staan.

150 jarig jubileum-gemeentedag
5 september 2015 van16.00 20.00 u.

Dit is het moment om als gehele gemeente
in een goede sfeer bijeen te komen. Wij

heten u dan ook hartelijk welkom op het door
Linkerlisse beschikbaar gestelde terrein van

Beddinghouse aan de Vennestraat 8 te Lisse
(Poelpolder tegenover 0penbare werken).

Voor de kinderen van 4 - 11 jaar zullen er leuke

Ook zullen er een aantal springkussens voor de

Uiteraard kunt u ook gebrurk maken van de maaltijd, welke door Baarl Catering zal

worden verzorgd. Om 
-l7.30 

u. kunnen de kinderen starten met eten. Om I8.00 u.

vervolgen de volwassenen de maaltijd.

We zouden graag willen weten hoeveel
gemeenteleden we kunnen verwachten.
Daarom vragen wij u of u via onderstaande
strook wilt opgeven met hoeveel volwassenen
en kinderen (t/m 12jaar ) u wilt komen.

Natuurlijk kunnen we hierbij ook een aantal
vrijwilligers gebruiken. Als u zich wilt inzetten
voor de opbouw/afbouw of wilt helpen tildens het

eten.... Meld u aan!

"Voor elk wat wils"

. Soep & broodjes;

. Poffertjes;
. Patat & snacks;
. Kipsaté & nasi.

En... Het is GRATISI

Herdenkingsdienst - ó sepember 2O!5
Voor ieclerecn

Zondagmorgen 6 september 2015 zal Ds. G.J.N. Moens in een speciale
herdenkingsdienst stilstaan brl het heuglijke feit dat de Gereformeerde
Gerneente van Lisse dan precies 1 50 jaar zal bestaan.

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

De conrnrissle: E. Agteresch-van Reenen, J. G. tsaaij, C.P Balkenende, J. den

Breelen (Vogelenzang), G. Janssen, J.J. Linker, C.J. Midavainc Molcnbroek,
M H Neele-Romqn, J.W. Oldenhage-Varkevrsse1 J. Ztppro-Muilwijk

Welkorn!


