Programma Startweekend 24 en 25 september
Hervormd & Gereformeerd Heelsum en Renkum
Zaterdagmiddag:
Fietspuzzeltocht voor jong en oud, familiekring of vriendenkring
(route met opdrachten, + vragen beantwoorden op de pauzeplek en eindpunt)




Tijd: vanaf 13.30 u; vertrek per groep om de 5 minuten, lengte in tijd anderhalf tot 2 uur.
Startplaats: de Spreng (Geref. Kerk, Utrechtseweg)
Contactpersonen: Harry Aardema, Edo van Leersum en Andrea van Steen
Aanmelden en inschrijven per groep voor 23 september 23.59u via email: harryaardema@gmail.com of anders
persoonlijk melden op de startplaats. Je stelt zelf je groep samen.

Zaterdagavond:
Start ‘De Pastorie’ met maaltijd en overnachting voor iedereen van 14 tot 24 jaar oud.





Tijd: 17.30 uur
Plaats: De Pastorie van Heelsum
Programma: Samen eten, Sport en Spel (zie hieronder) en daarna een avondprogramma in de pastorie. Vergeet je
slaapspullen niet.
Contactpersonen: Bart van Genderen en Sander en Anneli Langbroek
Aanmelden voor 20 september via anneliamersfoort@hotmail.com

Sport en Spel-avond voor alle gemeenteleden.
We hopen dat er verschillende teams in de gemeenten gevormd worden die het tegen elkaar opnemen. Al jaren een avond
waarin het vooral gaat om een sportieve ontmoeting en lol met elkaar.




Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Plaats: n.t.b.
Contactpersonen: Jannet van Deelen en Bart van Genderen
Aanmelden (individueel of als team) voor 20 september via Jannet van Deelen (jannetvandeelen@gmail.com).

Zondag:
Gezamenlijke startdienst





Thema: Deel je leven!
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Gereformeerde kerk, Utrechtseweg 93
Koffiedrinken na afloop

Gezellig programma met allerlei activiteiten
Er is een divers aanbod aan activiteiten: muzikale, diaconale, ludieke, serieuze workshops. Ook zullen er oud-hollandse spelen
georganiseerd worden. Voor alle leeftijden!
Tijd: ca. 12.00 – 13.00 uur
Gezamenlijke maaltijd
Soep en brood
Tijd: ca. 13.00 -14.00 uur
Om deze maaltijd goed voor te bereiden is het fijn als u zich opgeeft voor het programma en de maaltijd na de dienst via
startzondagrenkumheelsum@gmail.com
Gezamenlijke muzikale afsluiting om 14.00 uur

