
 

NIEUWE INFORMATIEBOEKJE IS BESCHIKBAAR!!!! 

 

Eindelijk is het dan zover. Het informatieboekje van en voor de protestantse gemeente 

Kollum is klaar.  

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om het zover te krijgen.  

Er is veel tijd geïnvesteerd om het boekje te actualiseren, want sinds de vorige uitgave 

is er weer heel veel veranderd. We zijn de vele vrijwilligers die hier hun tijd in gestopt 

hebben veel dank verschuldigd. Weer een voorbeeld dat onze gemeente alleen maar 

kan functioneren door de inzet van velen. 

Sinds de uitgave van het laatste informatieboekje is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  

Om dit goed uit te zoeken en te organiseren heeft de nodige tijd gekost.  

Het opnemen van de namen en adressen van de gemeenteleden kan alleen maar als 

daar toestemming voor is verleend. Maar ook het uitgeven van het informatieboekje 

kan alleen maar gericht en met een doel worden gedaan.  

Het boekje wordt niet standaard aan alle gemeenteleden uitgereikt, maar is alleen voor 

gemeenteleden die er belangstelling voor hebben.  

Om het boekje in uw bezit te krijgen hebben we voor de volgende aanpak gekozen .  

We organiseren verschillende momenten waarop u uw boekje kunt afhalen in Pro Rege. 

Op deze momenten zijn er taakdragers aanwezig om u het boekje te overhandigen en 

kunt u tekenen voor ontvangst, dit om het boekje gericht uit te geven en te 

benadrukken dat het voor eigen gebruik is. 

Op de volgende momenten kunt u uw informatieboekje afhalen: 

 6 juni Zondag aansluitend aan de kerkdienst tot 11.30 h 

 9 juni Woensdagochtend 10-12 h. 

 10 juni Donderdagavond 19- 20.30 h. 

 12 juni Zaterdagochtend 10 -12 h. 

 13 juni Zondag aansluitend aan de kerkdienst tot 11.30 h. 

Bent u niet in de gelegenheid op deze momenten, dan kunt u het informatieboekje nog 

ophalen op het kerkelijk bureau. (openingstijden staan in de Rondom). 

Indien bovenstaande niet mogelijk is, dan kunt u contact opnemen met uw ouderling 

of Pastoraal Assistent. 

 

 

 


