Startweekend 2020
Beste gemeenteleden,
Graag nodigen we jullie uit voor het startweekend van onze
gemeente op zaterdag 19 en zondag 20 september!
We beleven met elkaar een verwarrende tijd, die veel energie
vraagt. De ontwikkelingen rond het virus zijn onzeker, en houden ons natuurlijk bezig. Verder is het
‘gewone’ leven in veel opzichten zo gewoon niet meer, omdat het omgeven is met allerlei
beschermende, maar ook beperkende maatregelen. Dat geldt ook voor het gemeente-zijn.
Toch zijn we vooral dankbaar dat, ondanks beperkingen, veel activiteiten in deze periode weer van start
kunnen gaan. Niet om de activiteiten op zichzelf, maar natuurlijk vooral om het doel ervan: toegerust
worden in het geloven in Jezus Christus, en opgebouwd worden door de ontmoeting met God én met
elkaar.
We zijn ervan overtuigd dat deze doelen meer dan ooit van betekenis zijn als christen vandaag.
En daarom zal er op zondag 20 september een dienst zijn waarin het zgn. winterwerk wordt geopend.
Het (Focus)thema is ‘Als het erop aankomt’ en we lezen Daniël 1. Ook houden we op zaterdag 19
september een gezamenlijke startactiviteit. De opzet is als volgt:
Om 15.00 uur drinken we koffie met iets lekkers in de boomgaard bij De Hoeksteen. Daarna gaan we in
kleine groepjes per fiets of auto een aantal adressen langs, waar we leuke spelletjes met elkaar kunnen
doen. Rond 18.00 uur komen we terug in de boomgaard om samen friet te eten. We sluiten daar af met
een sing-in om 19.00 uur.
Uiteraard organiseren we deze middag ‘coronaproof’, en houden we ons met elkaar aan de
coronaregels. Alle activiteiten op zaterdag zijn buiten. Dit betekent dat bij écht slecht weer, de
startmiddag niet door kan gaan. Maar daar gaan we niet van uit!
We zoeken behalve deelnemers ook wat hulp vooraf. Wie thuis een leuk buitenspel heeft, of daarvoor
een goed idee heeft, kan dit vóór a.s. zaterdag doorgeven aan Govert (06-54247775). Wie een taart of
cake wil bakken voor bij de koffie om 15.00 uur, kan dit aangeven bij het opgeven.
Er zal een collectebus klaarstaan waar u een bijdrage in kunt doen ter bestrijding van de kosten.
Het is uiteraard nodig dat u en jullie zich vooraf opgeven voor de startmiddag.
Dat kan op een paar manieren.
1. Via een e-mail naar opgave@hervormdeethendrongelen.nl
2. Via een telefoontje naar Adri (06-28940053) of Riet (06-29994372)
3. Door dit strookje in te vullen en bij Riet in de bus te doen (C.Branderhorststraat 22)
Graag uiterlijk woensdag 16 september opgeven!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgavestrookje startdag:

o Ik geef me op voor de puzzeltocht met ….. personen.
o Ik doe / wij doen mee met de fiets
o Ik doe / wij doen mee met de auto
o Ik geef me op voor de maaltijd met ….. personen.
o Ik wil een taart/cake bakken voor bij de koffie (om 15.00 uur)

Naam:…………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………..

