Open je ogen!

Welkom!

06-81349678 (Emma)

0345-643493/06-29800549 (Jantine)

Wilt u/jij zich wel even van
tevoren opgeven?

Programmaboekje startweekend
opening winterwerk 2017

Frits, Willianne, Emma en Jantine

Ontzettend leuk dat u/jij
geïnteresseerd bent in de
opening van het nieuwe
winterseizoen! Met dit
programmaboekje willen
we het programma laten
zien. We zouden het leuk
vinden als u/jij komt!
Neem gerust iemand mee,
want iedereen is welkom!

Zaterdag 23 september

Voor vragen, mail of bel gerust! Op de
achterkant staat contactinformatie.

14:30 – 15:00
15:00 – 17: 00
18:00

Zondag 24 september

Inloop en koffie
Spel
Maaltijd

Samenzijn!

Vrijdag 22 september
19:30 - 20:30
20:30
21:30

Sing-in
Kampvuur
Smokkelspel vanaf 12 jaar

Gezelligheid!
We willen het startweekend beginnen met
het aanbidden van de Heere God, voor alle
goede dingen die Hij ons geeft. Dit hopen
we te doen in de sing-in. U kunt gewenste
liederen opgeven via de mail, of door ze op
te schrijven in het K.C. op de daarvoor
bestemde lijst.
’s Avonds willen we met iedereen van 12 jaar
en ouder een smokkelspel gaan doen. We
verzamelen om 21:30 bij de kerk. Een jas
kan handig zijn, want het spel vindt buiten
plaats!

We willen ’s middags beginnen met het
drinken van koffie in het K.C. Vanuit hier
gaan we ook het middagspel, een
vernieuwde variant van het bekende
‘escaperoom’ spelen. Het spel vindt plaats
door heel het dorp.

"Ik hef mijn ogen op naar U Heer,
die mij bij zal staan.’’
─ op toonhoogte 51
’s Avonds willen we met elkaar eten,
hiervoor hoeft u zelf niets mee te nemen.
Heeft u een bepaalde allergie, laat het ons
weten, dan houden we er rekening mee.

09:30 – 11:00
11:00 – 14:00
a

Gemeentedienst
Koffiedrinken/high tea en
afsluiting startweekend

Gemeentegevoel!
Op zondag willen we samenkomen tijdens
de kerkdienst. Tijdens deze dienst zal er
een themalied gezongen worden en zullen
gemeenteleden bepaalde taken op zich
nemen.
Na de dienst is er gelegenheid tot napraten
over het thema en de preek en zullen we
afsluiten met een high tea. Het lijkt ons
leuk als iedereen hier iets voor meeneemt.
U kunt u daarvoor opgeven via bijgevoegd
opgaveformulier.

Opgeven? Leuk!
Via de mail:
winterwerkschoonrewoerd@gmail.com
Bij de pastorie:
Dorpsstraat 31, Schoonrewoerd
Of in de daarvoor bestemde doos
in de kerk

