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Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap

te zien om de eerste stap te zetten.

Martin Luther King



Protestantse Gemeente
Uden-Veghet

Na bijna 19 jaar gaat ds. Dick van der Vaart de

Protestantse Gemeente Uden-Veghet vertaten.

Het afscheid, de mooie herinneringen en de toekomst

wilten we samen vieren.

De eredienst wordt gehouden op

Zondag24 maart 2019 om 10.00 uur in de Protestantse kerk

Schepenhoek 157 5403 GA Uden

Aansluitend is er gelegenheid om persoontijk

afscheid te nemen

U bent van harte welkom

Namens de kerkenraad van de Protestantse Kerk Uden-Veghet

Ria de Ruiter, voorzitter



Voorafgaand aan de afscheidsdienst op zondag 24 maarl wordt op

Zaterdagmiddag 23 maart van 14.00 uur tot ca 17.00 uur in de

Protestantse kerk te Uden een bijeenkomst met een informeel
karakter georganiseerd voor atle de leden van de kerk Uden-Veghet.

Samen willen wij er voor de familie van der Vaart een gezettige

afscheidsmiddag van maken. Een ontmoeting voor a[[e [eden van

de gemeente fiong en oud).

Ats tid van de gemeente ben jij en bent u van harte uitgenodigd.

Sketches, zang, dans of iets anders is mogetijk, maar wel graag in
overleg. Hiervoor kunt u contact opnemen met lna Spoelstra

(mailadres: minmamoqptanet.nt).

Wij rekenen op uw, jouw of juttie komst.

Ds. Van der Vaart heeft aangegeven dat hij

een financiëte bijdrage erg op prijs zou stetten.

"Vorige zomer heeft onze jongste dochter Chun voor het eerst haar

biologische ouders mogen ontmoeten. Een groot feest voor hen, voor

Chun en voor ons. Nu is het mijn grote wens dat Chun dit jaar weer
naar China zou kunnen reizen om haar ouders te ontmoeten. Eén van

ons, Peterine of ik zou haar kunnen begeleiden. Wanneer dit mogelijk

zou zijn dan zou dat voor ons een heel mooi geschenk zijn."

Dick van der Vaart

U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nr. NL554BN40508246881
T.n.v. A. de Ruiter, o.v.v.: afscheid ds. van der Vaart

Nieuw adres:

Vlaskamp 36,7908 ME Hoogeveen
Tet. 052 B7B5 990


