
 

Jubileum programma 25 jaar Akker 

1. Orgelconcert   

• Datum: 25 januari 2020, aanvang 20.00 uur  

• Locatie: Grote Kerk te Vriezenveen 

• Organist: Gert van Hoef  

• Na afloop kop koffie met een versnapering  

• Kosten: Tijdens/na afloop collecte voor 
onkosten/vrije gift 

6. Fietspuzzeltocht 

• Datum: zaterdag 6 juni 2020. Starten tussen 13.00-
13.30 uur bij de Akker. 

• Fietsroute tussen de 20 en 25 km met een aantal 
stops en activiteiten onderweg. We eindigen weer bij 
de Akker 

• Opgave in de Akker of via 
jubileumdeakker@gmail.com 

 

2. Moestuinactie 

• Datum: periode van februari t/m april 2020 

• Thema:  Zonnebloem. Bij aankoop van boek, 
cadeauartikel of CD in de maanden februari, 
maart en april ontvangen de klanten een zakje 
zonnebloemzaad welke vervolgens in mei kunnen 
worden gezaaid. In augustus/september is er een 
wedstrijd wie de hoogste zonnebloem heeft 
gekweekt. Prijs: cadeaubon Akker. 

7. Zangavond 

• Datum: 5 augustus 2020, avonddienst, aanvang 19:00 
uur 

• Locatie: Grote Kerk te Vriezenveen 

• Thema:  25 jaar Akker 

• Liederenkeus: opgave door vrijwilligers van de Akker 

• Kosten: Vrije entree, collecte / vrije gift voor 
onkosten 

3. Concert / Gospelfestival  

• Datum: 14 februari 2020, aanvang 20.00 uur 

• Locatie: Grote Kerk te Vriezenveen 

• M.m.v. aantal koren uit Vriezenveen en uit de 
regio (Clavis, Rejoice, en Vision) 

• Kosten: Vrije entree, collecte/vrije gift voor 
onkosten 

8. Theater 

• Datum: 21 oktober 2020, aanvang 15.00 of 15.30uur, 
voorstelling duurt 1-1.5 uur 

• Leeftijd: basisschool 

• Christelijke (kinder)goochelaar 
(www.goochelaarjan.nl), theatervoorstelling. 

• Thema: “Naastenliefde” of “Wees jezelf”  

4. Handletteren / Bible Journaling 

• Datum: 10 en 12 maart, aanvang 19.00 uur 

• Locatie: Stjaavelin te Vriezenveen  

• Workshop handletteren van schaaltjes, glazen, 
potjes en dergelijke. Thema: lijdenstijd. 
Workshop o.l.v. Made by W&G, een christelijke 
stichting van Willemien van den Bosch-Mulder 

• Kosten: € 15,- per deelnemer 

9. Jubileumdienst  

• Datum: 8 november 2020, avonddienst, aanvang 
19:00 uur 

• Locatie: Grote Kerk te Vriezenveen 

• Voorganger: ds. De Fijter 
 

5. Schrijver en/of dichter; 

• Datum: 22 April 2020, aanvang 20.00 uur 

• Locatie: CCK2 

• Schrijvers: Joke Verweerd en Jose Runhaar 

• Kosten: vrije entree 

• Muzikale begeleiding: ConBrio. 
 

10. Facebook like deel en win actie 

• Ook online willen we graag het jubileumjaar van de 
Akker onder de aandacht brengen en houden. 
Hiervoor wordt elke maand een like, deel en winactie 
gehouden op Facebook. De Akker is al actief op 
Facebook en heeft daar meer dan 1100 volgers. We 
willen elke maand iets gaan weggeven in het kader 
van 25 jaar Akker. Dit kan een boek zijn of een ander 
geschenk. Om te winnen moet het bericht van de 
Akker gedeeld worden op Facebook. 

  


