Bericht van ds. de Meij – Mecima over zijn a.s. ambtsjubileum.
Beste mensen,
Zoals ik een aantal van jullie in een vooraankondiging al heb laten weten hoop ik op zondag 12
november 2017 in Den Helder mijn 25 jarig ambtsjubileum te vieren.
Een uitnodiging hiervoor namens de kerkenraad treffen jullie aan onder dit begeleidend schrijven.
Een aantal van jullie heeft al laten weten dat zij o.a. vanwege het ‘heilig dienstwerk’ op zondagmorgen
of om andere redenen helaas niet aanwezig kunnen zijn.
Voor hen die op herhaling willen of zij die van feestjes houden kondig ik alvast aan dat ik op 28 februari
2018 sub conditio Jacobi 60 jaar oud hoop te worden en dat ik dat hoop te vieren tijdens de kerkdienst
op zondag 4 maart 2018 in de Nieuwe Badkapel te Scheveningen, waarin ik zelf zal voorgaan. Een
uitnodiging daarvoor zal jullie t.z.t. geworden.
Met hartelijke groeten vanuit de marinestad,
Roel de Meij Mecima

Protestantse Gemeente Den Helder – Sectie buiten de linie.
Datum: 21 oktober 2017
Onderwerp: Uitnodiging 25 jarig ambtsjubileum
Geachte dames en heren, beste mensen,
Op 15 november 2017 is het vijfentwintig jaar geleden dat onze predikant,
ds. A. R. de Meij Mecima, werd geordineerd tot dienaar van Woord en Sacrament in de
Willibordusbasiliek te Hulst.
Ds. de Meij Mecima wil dit moment graag gedenken en vieren tijdens een dienst van Schrift en Tafel op
zondag 12 november 2017 in de Johanneskapel, Waddenzeestraat 2 te Den Helder. De dienst begint
om 10.00 uur. Voor deze dienst wordt u van harte uitgenodigd.
Na de dienst is er gelegenheid om ds. de Meij Mecima te feliciteren.
Familie, vrienden en bekenden van ds. de Meij Mecima en ook collega’s uit de regio die niet in staat zijn
de kerkdienst bij de te wonen zijn van 13.00-15.30 uur welkom op de pastorie aan de Noordzeestraat
187 voor een hapje en een drankje.
Om 16.00 uur wordt in de Johanneskapel de film Luther vertoont waarvoor u eveneens wordt
uitgenodigd.
Als u de kerkdienst wilt bijwonen wilt u dit dan doorgeven aan de voorzitter van de kerkenraad, e-mail:
m.vries10@kpnplanet.nl, tel. 0223-625366. Wilt u ook of alleen de pastorie bezoeken wilt u dit dan
doorgeven aan de predikant, e-mail: mecima-visser@kpnplanet.nl, tel. 0223-693154 of 06-23619221.
Met vriendelijke groeten,
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Den Helder
en de sectieraad Buiten de Linie, Mw. M. L. Weijling-de Vries, voorzitter kerkenraad PG Den Helder.

