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Renkum Bomvol  

Wat was het gezellig op de braderie 

‘Renkum Bomvol’ zaterdag 18 juni.  

 

De Dorpsstraat stond vol met 

kraampjes. En met het mooie weer 

was er veel belangstelling. Dit jaar 

stonden we er voor het eerst met 

een kraam van Linked. Wat 

ontzettend leuk om zoveel 

dorpsgenoten te ontmoeten en te 

spreken.  

Tot volgend jaar! 

Zomerrooster 
 

 
 
We hebben deze maand nog twee 
diensten: op zondag 10 juli en op 
zondag 24 juli.  
 
In augustus zijn er vanwege de 
zomervakantie geen activiteiten.  
De eerste dienst na de vakantie is 
op zondag 4 september. Ook de 
andere activiteiten gaan dan weer 
van start. 
 
Kijk hier voor de actuele agenda. 

Praise-avonden 

Na de zomer willen we van start 
gaan met ‘praise-avonden’. We 
willen met muziek en zang de tijd 
nemen voor lofprijs en aanbidding.  
 
De ‘praise-avonden’ worden 
georganiseerd vanuit Linked, maar 
zijn bedoeld voor iedereen die met 
elkaar voor God wil zingen. 
 
Meer hierover na de zomerstop. 
 

 
 

Alpha-cursus 

We geloven dat Gods hart naar 
alle mensen uitgaat. Dat iedereen 
Hem kan leren kennen. Dit is het 
mooiste wat je in je leven kan 
ontdekken. 
  

 
 
Om iedereen de kans te geven om 
eens te kijken of dit iets voor hem 
of haar zou kunnen zijn, willen we 
een alpha-cursus organiseren. 
Deze bestaat uit een reeks 
informatieve thema-avonden over 
het christelijk geloof. Voorafgaand 
wordt er met elkaar gegeten.  
 
We willen in het najaar van 2022 
of in het voorjaar van 2023 de 
alpha-cursus in Renkum 
organiseren. Meer informatie 
hierover volgt na de zomerstop. 
 
Misschien iets voor jou of  
iemand die jij kent? Laat  
het ons vast weten.  
 
Je kunt alvast een kijkje nemen  
op alpha-cursus.nl. 
 

Meer weten over ons? 

Op onze website linkedrenkum.nl 

vind je meer informatie. Je kunt ons 

ook volgen via facebook.  

Heb je nog vragen, kom ermee of 

mail ons, we gaan graag met je in 

gesprek. Wij hopen je van harte te 

ontmoeten tijdens de diensten of bij 

één van de andere activiteiten! 

 
Namens Linked,  
Wilfred en Corine, Eric en Esmeralda 

https://linkedrenkum.nl/agenda/
https://alpha-cursus.nl/
https://linkedrenkum.nl/
https://www.facebook.com/linkedrenkum

