
 
 
 
 
 

 
HERVORMDE GEMEENTE YERSEKE 
 STARTweekend ZATERDAG 25 en ZONDAG 26 september 2021. 
 
Het thema van het startweekend is: ‘Van U is de toekomst’. 
 
  Het programma 
 

ZATERDAG 25 september 
15.00 uur  Fietstocht voor jong en oud  
De route voert ons langs de adressen van meerdere gemeenteleden, 
waar we iets lekkers krijgen of een opdracht uit mogen voeren  
17.00 uur Mosselmaaltijd 

Doen jullie mee met de mosselmaaltijd? Vanaf 17 uur ben je welkom in de kerktuin en  
k.c. “De Haven”. We drinken vooraf een aperitiefje en om ongeveer 17.45 uur beginnen we 
met de mosselmaaltijd. Voor diegene die geen mossels lusten, geen probleem. 
Wij zorgen dan voor kipfilet, frikandel of kroket bij de frites, sausjes en stokbrood. 
En na afloop een toetje. Dit is ook voor de kinderen. We vragen dit jaar wel een bijdrage per 

persoon voor de volwassenen van € 10,00. Dat is inclusief consumpties. Kinderen hoeven niet te betalen. 
Laten we er een gezellige startmiddag/avond van maken. 
 
ZONDAG 26 september 
10.00 uur in de kerk 
Hier wordt een startdienst gehouden n.a.v. het thema. Organist is Flip Markwat. We hopen met elkaar een 
mooie liturgie samen te stellen voor deze bijzondere dienst. Na het kindermoment gaan de kinderen naar hun 
eigen ruimte in De Haven. 
10.00 uur QR code spel voor de jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar 
Hierbij gaan jongeren langs om met een QR code samen bij gemeenteleden thuis in met 
elkaar in gesprek te gaan.  
 
11.00 uur Koffiedrinken in de kerktuin. 
De voorbereidingen zijn nu in volle gang en we hopen straks een mooi startweekend te beleven: als leden van 
de Hervormde Gemeente. Maar… breng ook gerust iemand mee, nodig mensen uit: iedereen is van 
harte welkom! 
 Hartelijke groet van de commissie startweekend. 
 
====== OPGAVE STROOK STARTweekend ZATERDAG 25 en ZONDAG 26 september 2021 ====== 
 

Dhr. mevr. fam. ……………………………….  Adres ……………………………………………  
 
Geeft zich op voor  [  ] Fietstocht met jong en oud: ……personen (s.v.p. voorkeur aankruisen 
 
 [  ] Mosselmaaltijd ….…volwassen en kinderen, 
 

waarvan ….. X mosselen…… X kipfilet  … X frikandel;  …..X kroket 
 (bijdrage in envelop bij opgavestrook) 
 
 [  ] Crèche  kinderen 
 [  ] Kindernevendienst kinderen 
 [  ] QR codespel jongeren 
 

U kunt / jullie kunnen je voorkeur op deze opgavestrook voor 13 september inleveren in de doos in de kerk of 
bij één van onderstaande adressen 

 
Ds. Willem van de Griend tel. 571336 Langeville 65 mail: wjvdgriend@zeelandnet.nl 
Sylvia van Stee tel. 576900 Jolstraat 7 mail: scribahervormdyerseke@gmail.com 


