
Uitnodiging voor de 
bevestigings- en intrededienst 
van Rianne Voogd

De bevestigings- en intrededienst vindt plaats in de Greidhoeke Katedraal, 
Waaxenserweg 4 te Lollum. 

We nodigen ook de kinderen van harte uit om aanwezig te zijn bij deze viering. 
Na een gezamenlijk begin gaan zij naar de Kindernevendienst.

Aansluitend aan de viering bent u van harte welkom in Dorpshuis ‘De Nije Haven’, 
Schoolbuurt 8 te Lollum. Hier is onder het genot van koffie en/of thee gelegenheid 
om onze nieuwe predikante te feliciteren en de mogelijkheid om kort te spreken. 
Indien u wilt spreken vragen wij u dit voor 23 september a.s. door te geven via 
info@tsjerkelollumwaaksens.nl
Ook eventuele vragen kunt u sturen naar dit adres. 
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Het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland,
haar dienstenorganisatie en de kerkenraad van de Protestantse Gemeente
te Lollum-Waaksens nodigen u van harte uit om de kerkdienst bij te wonen,
waarin 

Rianne Voogd 
wordt bevestigd en intrede doet als predikante in algemene dienst van de 
Protestantse Kerk in Nederland, ten dienste van de Protestantse Gemeente  
te Lollum-Waaksens.

De bevestiging wordt verricht door ds. E.R. Jonker op zondag 2 oktober 2016  
om 13.30 uur in de Greidhoeke Katedraal, Waaxenserweg 4 te Lollum.

Namens de Protestantse Kerk in Nederland en haar dienstenorganisatie,
dhr. dr. R. de Reuver, scriba
mw. drs. P.J.E. van den Bosch, interim-manager HRM en P&O

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens,
Kees Koopmans, preses
Antoinet van der Veen, scriba


