
Uitnodiging!  
  18e WIJKDAG en OPENINGSWEEKEND OPSTANDINGSKERK 
Wij nodigen u en jou van harte uit voor een gezellig ontmoetingsweekend op: zaterdag 7 & zondag 8 september 2019 

Zaterdag 7 september: 

De zaterdag begint om 13:00 uur in de kerk. Inloop 12:45 uur. Het middagprogramma bestaat uit een fietstocht én iets anders (dat is 
nog een verrassing). Aansluitend volgt vanaf uiterlijk 16:30 uur (inloop vanaf 16:00 uur) de gezellige traditionele barbecue bij de kerk 
voor jong en oud. Heeft u dieetwensen dan kunt u dit doorgeven bij de opgave. 

Voor de kinderen van 6 t/m 10 jaar is er na de opening vanaf ongeveer 13:30 uur een apart kinderprogramma. 

Voor de tieners van 11 t/m 15 jaar en de jongvolwassenen (16+) is er vóór de barbecue eerst een kennismaking met elkaar vanaf 16:00 
uur met na afloop van de barbecue een sportief uitdagend programma tot ± 21:30 of 23:00 uur. Neem je telefoon ook mee!! 

De kosten voor de barbecue zijn: 

11 jaar en ouder:   € 10,00 

kinderen van 6 jaar t/m 10 jaar: €   5,00 

kinderen tot en met 5 jaar:   gratis 

Zondag 8 september: 

Op zondag zal de dag beginnen met een gezellige, mooie wandeling in Gods 
natuur. Aanvang 7:30 uur. Het startpunt wordt nog bekend gemaakt. De wan-
deling wordt afgesloten met een bakje koffie en krentenbrood in de kerk. 

De kinderen zijn welkom in de kerk vanaf 8:45 uur voor een gezellig ontbijt. 

Vanaf 10:00 uur zal in de kerkdienst voor jong tot oud (een gezinsdienst) het 
nieuwe seizoen gestart worden (met na afloop koffie of thee en wat lekkers). 

Om 17.00 uur zal er in de Opstandingskerk weer een Joh. de Heer zangdienst 
zijn. U kunt hiervoor een verzoeknummer doorgeven. De dienst wordt afge-
sloten met koffie en krentenbrood. 

 

 



Naam:  .........................................................................  

Adres:  .........................................................................  

Telefoonnr:  .................................................................  

E-mail:  ........................................................................  

Totaal # personen: ….. (graag ook namen kinderen hieronder) 

Kinderen 6-10 jaar:  ....................................................      

Tieners 11-15 jaar:  .....................................................  

Jong volwassenen:  ...................................................  

Aantal kinderen ontbijt: …….... Wandelaars: …..…. 

Verzoeknr JdH kerkdienst 17:00 uur:  ......................  

ik/wij geven ons op voor:  

 Fietstocht 13:00 uur inloop 12:45 

 Barbecue 16:30-20:00 inloop 16:00 

 Wil wel een salade maken (± 8p.) 

 Kinderprogramma 6-10 jaar 

 Tienerprogramma 11-15 jaar 

 Jong volwassenen 16+ 

 Wandeltocht zondag 7:30 uur 

 Ontbijt kinderen zo. 8:45 uur 

Lever deze kaart vóór 26-8-2019 in, in de  

daarvoor bestemde doos in de hal. Of mail  

naar wijkdagOK@hervormdnunspeet.nl  

Opgave ontmoetingsweekend  


