HERVORMDE GEMEENTE
BLESKENSGRAAF

STARTWEEKEND '22/'23

'BINNENSTEBUITEN'
VRIJDAG 16 SEPTERBER 2022
ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2022
ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022

PROGRAMMA STARTWEEKEND
Vrijdag 16 september 2022
Startuitje jeugdclubs
Hou je brievenbus in de gaten voor de uitnodiging
die je krijgt van je clubleiding!

Zaterdag 17 september 2022
Fietstocht - vertrek vanaf het kerkplein
14.00 uur - racefietsers - 75 km
14.15 uur - volwassenen en jeugd - 45 km
14.30 uur - gezinstocht - 25 km
Vooraf opgeven is niet nodig. De routes worden bij vertrek op het kerkplein uitgedeeld. De drie
routes komen voor een tussenstop samen bij de touwtrekvereniging in Streefkerk. Daar staat dan
koffie, thee of limonade met wat lekkers voor iedereen klaar. Bij slecht weer vervalt de fietstocht,
houd hiervoor de website van de gemeente in de gaten.
17.30 uur - Gezamenlijke maaltijd bij familie Schep (Geerweg 6)
Op de boerderij van familie Schep komt de frituurkar weer langs voor een lekkere zak friet
en een snack. Wilt u zelf iets te drinken en een toetje meenemen?
Het toetje mag iets uit de winkel zijn maar doe vooral mee aan de inmiddels befaamde
bakwedstrijd. Wie weet wint u daar dan de heuse gemeenteweekend-bakwisselbeker mee!
Voor de kinderen en jongeren is een aparte bakcategorie, doe dus ook gezellig mee!
Voor de jongeren is er na de maaltijd een gave stormbaan, de kinderen kunnen
spelletjes spelen en er kan gezongen en gezellig nagepraat worden.
Ook voor de maaltijd is opgave niet nodig. Op de boerderij is voldoende ruimte om tijdens slecht
weer overdekt te kunnen zitten. Van harte welkom!

Zondag 18 september 2022
9.30 uur Dienst in de kerk
Aansluitend preekbespreking in 'Diakonia' voor de jongeren van -16
18.30 uur Dienst in de kerk
Aansluitend preekbespreking in 'Diakonia' voor alle gemeenteleden van 16+

Wilt u meer informatie over het gemeenteweekend? Laat het gerust weten!
We hopen u en jou te ontmoeten!
Jan Cees en Margriet Schep
Bart & Janneke Witzier (tel. 06 38 94 90 01/bartenjannekewitzier@hetnet.nl)
Jan & Willeke Bakker (tel. 06 83 54 53 70/willekevandenheerik@hotmail.com)

