A.u.b. alleen strookje retour/mailen als u geen eigen vervoer hebt of als u
twee of meer plaatsen over hebt in uw auto.

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Aantal personen vervoer nodig

Aantal plaatsen over

Strookje graag uiterlijk D.V. donderdag 19 september inleveren bij
Van Alveringenweg 4 of gegevens mailen naar bartenjannekewitzier@hetnet.nl.

13:00 uur Verzamelen met eigen auto’s bij
Diakonia voor het strand.
Adres: Strand 3e Blok, Ouddorp
(navigatie: Strandtent Iloon, Groenedijk 34a,
3253 LB, Ouddorp)
Activiteiten op het strand:
• Wedstrijd zandkastelen bouwen voor
iedereen (neem zelf schepjes, scheppen,
emmers e.d. mee!)
• Strandwandelen
• Potje volley-, voetbal of kubben
• Lekker chillen (neem eventueel zelf stoel
of strandlaken mee)
16:15
16:30
18:00
19:00

Verzamelen bij strandtent Iloon
Retour Bleskensgraaf
Gezamenlijke maaltijd op het kerkplein
Liederen zingen als afsluiting

Deelname aan de activiteiten is op
eigen risico!
Bij slecht weer gaat het zaterdagmiddagprogramma op het strand niet door. Uiterlijk
donderdag 19 september zal dit op de
gemeentewebsite bekend gemaakt worden.
We zullen dan de maaltijd en het zingen om
18:00 uur in Diakonia organiseren.

21, 22 SEPTEMBER
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Dit jaar willen we D.V. 21 en 22 september
het winterwerk starten door met elkaar naar
het strand te gaan en daarna gezamenlijk
te eten op het kerkplein. Op verschillende
momenten, maar zeker tijdens de diensten en
preekbesprekingen op zondag, zal het thema:
‘Op de school van Jezus’ terugkomen.
We nodigen u/jou van harte uit om de
georganiseerde activiteiten zoveel mogelijk
bij te wonen. Omdat dit voor gemeenteleden
die slecht ter been zijn lastig kan zijn, kunnen
zij gebracht en gehaald worden. Als u/jij hier
gebruik van wilt maken, neem dan contact op
met Janneke Witzier, 0184 630626.
Immanuel, Sjaloom en de JV organiseren zelf
de startuitjes. Jullie krijgen van de leiding nog
een uitnodiging waarin verder uitgelegd staat
wanneer en waar jullie verwacht worden.
Vragen?
Neem contact op met Jan en Willeke Bakker
(Peppelstraat 31, 0184 694737) of
Bart en Janneke Witzier
(Van Alveringenweg 4, 0184 630626)
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Zaterdag 21 september
13:00 uur Verzamelen met eigen vervoer
		
voor strand Ouddorp.
18:00 uur Gezamenlijke maaltijd en afsluiting
		
op het kerkplein.
Zondag 22 september
9:30 uur
Kerkdienst 		
Na de morgendienst zijn alle
jongeren tot 16 jaar welkom in
Diakonia voor de preekbespreking.
18:30 uur Kerkdienst - Aansluitend zijn alle
		
gemeenteleden van 16 jaar en
		
ouder welkom in Diakonia om met
		
elkaar over de preek na te praten.
Vooraf opgeven voor het strand en/ of de
maaltijd is niet nodig, alleen als u zelf geen
vervoer hebt naar het strand. Ook graag
even doorgeven als u twee of meer plaatsen in uw auto over heeft.
Zie hiervoor het opgavestrookje. Op zaterdagmiddag gaan we met volle auto’s richting het
strand en zo zorgen we dat iedereen mee kan.

De afsluitende maaltijd willen we vanaf 18:00
uur op het kerkplein houden. Wij zorgen voor
friet en een broodje hamburger. De kosten
hiervoor zijn ongeveer 4,50 p.p. Tijdens de
maaltijd liggen er machtigingen. U kunt deze
machtiging of een geldbedrag in de melkbus
op het plein doen. Wij willen u vragen zelf
drinken en een bord en bestek mee te nemen
voor de maaltijd.
Toetje
Om de maaltijd lekker af te sluiten, willen
we u daarnaast vragen zelf een toetje mee
te nemen. Het mag natuurlijk gewoon een
toetje uit de winkel zijn, maar vindt u het
een uitdaging om eens lekker uit te pakken
met een zelfgemaakt toetje? Leuk! Gebruik
uw fantasie en verras ons! Alle zelfgemaakte
toetjes worden door een deskundige jury
vooraf beoordeeld op uiterlijk en smaak en
wie weet wordt u de toetjesprins(es) 2019!
Als u mee wilt doen met de toetjeswedstrijd,
moet uw toetje uiterlijk 18 uur op het plein
aanwezig zijn. Na de jurering worden de
toetjes nog even gekoeld / bevroren bewaard
tot het tijd is voor iedereen om ervan te
smullen.
Tip: Neem voldoende toetjes mee voor het
aantal mensen dat u opgeeft.

04-09-19 21:29

