
Kampeerweekend
Van vrijdag 30 juni tot zondag 2 juli 2023 
willen we weer met elkaar kamperen op 
camping de Speeltol in Drongelen.  
We hopen dat er dit jaar nog meer  
gemeenteleden gezellig met ons meegaan 
of op bezoek komen. Als je geen eigen 
kampeermiddel hebt, kan voor een tent/
slaapplaats worden gezorgd. 

Fijn samenzijn, gezellig kletsen, sportief 
bezig zijn, lekker eten en rond het kamp-
vuur zitten, allemaal ingrediënten voor een 
heerlijk weekend!

Zondagavond-events
Maandelijks willen we op de zondag-
avond of soms ̀ s middags een gemeente-
gebeuren of viering organiseren. 

Te denken valt aan jeugd/ tienerdiensten, 
een filmavond, kliederkerk voor onze 
jongsten met hun ouders en belangstel-
lenden, zang-events, een openluchtdienst 
in juni, terwijl we voor Hemelvaart 2023 
ook aan een stilte-wandeling denken. 

Nadere info verschijnt later o.a. in ons 
lijfblad Bijblijven.

Toerustingsavond 
jeugdwerk

Aan het begin van het nieuwe seizoen  
willen we met allen die actief zijn in het 
jeugdwerk om de tafel gaan om te  
spreken over onze taken en over waar we  
tegenaan lopen. 

Maar ook als u/jij als gemeentelid  
belangstelling hebt: schuif aan op maan-
dag 21 november om 20.00 uur in de  
Akker. Een uitnodiging voor de betrokke-
nen van de nevendienst, tienerdienst en 
het clubwerk volgt nog.

De kinderclubs
Starten weer! 
Op maandag 30 september komen de 
Muisjes met kinderen uit groep 4, 5 en 6 
bij elkaar om een nieuw clubseizoen te  
beginnen - van 18.30 uur tot 19.30 uur 
in de Akker.  

En op 3 oktober start face-to-face voor 
kinderen van groep 7 en 8 van 19.30 uur 
tot 20.30 uur in de Akker.

Eida v.d. Beek (06 28281360) en 
Ella Tukker (06 27993681)
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