Startweekend Winterwerk
zaterdag 21 en zondag 22 september

Wijkgemeente Grote Kerk

Thema: Een goed verhaal

Op D.V. zaterdag 21 september is de startdag van het winterwerk! Er staan leuke activiteiten op het
programma. Hieronder de activiteiten waarvoor u en jij zich kunnen opgeven.
Fiets/puzzeltocht voor jong en oud
Fietstocht met een paar tussenstops met wat lekkers en speelgelegenheid voor de kids. Inloop vanaf
13:30 en vertrek om 14:00 vanaf de Grote Kerk. De kosten zijn € 5,- per persoon. Mocht het
onverhoopt slecht weer zijn, dan wordt er een film gekeken.
Klimbos
Voor de sportievelingen (jong en oud) kan er geklommen worden bij Klimbos Harderwijk
(www.klimbosharderwijk.nl). Je moet 1,20 mtr zijn om mee te mogen doen. De kosten zijn € 10,- per
persoon (zipline of free fall kost € 3,- extra). Verzamelen om 13:15 uur bij het klimbos.
Dokkum Museum Harderwijk
U kunt zich ook opgeven voor een bezoek aan het Dokkum Museum Harderwijk
(www.mariusvandokkummuseum.nl). Kosten € 5,- per persoon. Verzamelen om 15:00 bij de Grote
Kerk.
BBQ
Uiteraard sluiten we af met een heerlijke BBQ!
Inloop in de Wheme vanaf 16:00 uur en start BBQ circa 17:00 uur.
Let op: doet u niet mee aan één van bovenstaande activiteiten, dan kunt u vanaf 16:00 uur in de
Wheme terecht om elkaar te ontmoeten. De kosten zijn € 7,50 p.p. / kinderen € 5,- / gezin maximaal
€ 25,- Eventuele diëten graag doorgeven.

Zondag 22 september
In de ochtenddienst besteden we ook aandacht aan de opening van het winterwerk. De preek gaat
over het thema: Een goed verhaal. Na de dienst, worden u en jij allemaal verwacht in de Wheme. Er
is koffie, thee en frisdrank. We houden dan een preekbespreking. Voor de allerjongsten is er opvang
geregeld. Verder hopen we het gesprek over de preek juist met jong en oud te doen. Hoe goed is het
om elkaar zo te horen en te spreken. We sluiten af met een broodje en een kopje soep. Iedereen van
harte welkom!

-------------------------------------------------------------------------------------U/jij kunt dit antwoordstrookje inleveren in de daarvoor bestemde bussen in de kerk op zondag 1 of
8 september. Mailen mag ook naar: jvdvelde1980@hetnet.nl
Graag uiterlijk 9 september.
Naam:________________________Adres:_________________________
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_____
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Aantal volwassenen:

_____

Aantal kinderen:

_____

Aantal volwassenen:

_____

 Preekbespreking

Voor alle activiteiten geldt: Graag gepast geld meenemen!
Wilt u met de auto opgehaald worden, dan kunt u contact opnemen met
Max de Vente (Tel: 06-16126249).

