
 

 

 

UITNODIGING bondsdag 

INSPIRATIE & ONTMOETING 

MET GOR KHATCHIKYAN 

 

Velp, 31 maart 2022 
 
 
Beste mensen, 

                                                                                                           
Inmiddels is het hier en daar al bekend….  
 
Hierbij willen wij u/jou van harte uitnodigen voor deze bijzondere bondsdag 
vol van Inspiratie & Ontmoeting!  
Deze dag is anders dan jullie tot nu toe gewend zijn! In het voorjaar hebben 
we altijd een extra bondsvergadering, die vooral bezocht werd door 
kerkenraden en de beroepsgroep en begin oktober organiseert de SZD altijd 
een Inspiratie dag voor de SZD-contacten. Nu hebben we beide dagen 
samengevoegd in een bondsdag welke georganiseerd wordt door het SZD-
bestuur en comité.  
 
Deze bondsdag, zaterdag 21 mei 2022, krijgt écht een ander jasje! Het is een 
dag bestemd voor jong en oud, kinderen, tieners, gezinnen, ouderen, 
iedereen is welkom! Het is een dag vol met inspiratie en leuke activiteiten. 
Wees welkom!  
 
We beginnen de ochtend met een inspirerende spreker Gor Khatchikyan, 
die zal spreken over het thema: ‘Gelukbrenger!’ en daarin zijn verhaal als 
vluchteling met ons deelt. 
Daarna is er een ruim aanbod aan workshops (zie flyer), gevolgd door een 
heerlijke lunch met een foodtruck en sapjes. In de middag volgt de tweede 
ronde met inspirerende workshops en sluiten we tot slot af met een Sing-in. 
 
Deze dag hebben we ook een leuke WINACTIE een rondvlucht voor twee 
personen bij MAF in een Cessna 172! 
 
Wilt u/jij deze dag breed in de gemeente onder de aandacht brengen? De 
flyer is daarvoor een mooi communicatiemiddel. We horen ook graag of 
jullie erbij zijn! Graag aanmelden voor 1 mei 2022 door te mailen naar 
Jonne of Fransciska. Het is handig als erbij staat vanuit welke gemeente jullie 
komen en met hoeveel en ook of daar kinderen en/of tieners bij zijn.   
Er is trouwens een groot gratis parkeerterrein… Edeseweg 147, 6721 JV 
Bennekom. 
   
We hopen elkaar dan te zien en te ontmoeten. Wees welkom, van harte! 
 
Met vriendelijke groet,  
namens SZD-bestuur en comité, Harm Jager 


