Uitnodiging
Geachte client van de Voedselbank Harderwijk
Op zondag 6 september 2020, organiseert de Protestantse Gemeente Harderwijk (PGH), haar startzondag
welke dit jaar wordt gehouden op de parkeerplaats P2 in Harderwijk (nabij de molen). Inloop vanaf 09.30
uur. De startzondag is een jaarlijks terugkerend kerkelijk evenement in de open lucht en staat in het teken
van de start van het nieuwe kerkelijk seizoen.
De startzondag van 2020 wil de Protestantse Gemeente Harderwijk zich nog meer richten op de
Harderwijkse samenleving en wil u als client van de Voedselbank hiervoor uitnodigen, uiteraard met
inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen opgesteld door het RIVM en de Gemeente Harderwijk.
Deze uitnodiging omvat niet alleen het bijwonen van de openluchtdienst, maar ook een gratis lunch. Aan u
of u deze openluchtdienst wil bijwonen en/of gebruik wil maken van de gratis lunch. Als u zich opgeeft voor
het bijwonen van de openluchtdienst, wordt er voor u een stoel gereserveerd.
De lunch bestaat uit diverse soorten pannenkoeken en broodjes zalm. Per persoon ontvangt u maximaal 2
pannenkoeken of 2 broodjes zalm Bij uw aanmelding kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat.
Uw opgave (deelname openlucht kerkdienst en opgave lunch) doet u via het e-mailadres van de
Voedselbank: info@voedselbankharderwijk.nl
Daarbij vult u volgende in:
Pasnummer: bijvoorbeeld; 91.000-1
Volwassene: bijvoorbeeld: 2
Kind: bijvoorbeeld: 3
--- Ik kom wel/ niet naar de openluchtdienst met …… (aantal) personen
--- Ik zou graag een lunch willen bestellen voor …… (aantal) personen en ik kies voor:
* …… (aantal) pannenkoeken naturel
* …… (aantal) pannenkoeken met spek
* …… (aantal) broodjes zalm

Vergeet daarom uw voedselbankpasje niet!
Op vertoon van deze brief en uw voedselbankpas krijgt u toegang tot het terrein van P2. Immers wij moeten
iedereen i.v.m. corona maatregelen registeren.
Komt u niet naar de dienst en wilt u alleen de lunch bestellen, dan kan dit op vertoon van deze brief en uw
voedselbankpas afgehaald worden op P2, van 12.30-13.00 uur. Houdt u rekening met wachttijden en de
onderlinge afstand.

Opgave graag voor 1 september a.s.
Voor verdere informatie, zie de website van de PGH, https://www.startzondagharderwijk.nl
Wij zien u graag op deze dag,
Met vriendelijke groet,
Gerard van de Belt, voorzitter Startzondag
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