
 
 
HERVORMDE GEMEENTE YERSEKE   
STARTWeekend 24 en 25 september 2022. 
 

 
Het thema van het startweekend  is: ‘Aan tafel’.  
 

    PROGRAMMA 
ZATERDAG 24 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 (bij slecht weer spelen we bingo in de Haven) 
17.00 uur Gezamenlijke maaltijd 

Doen jullie mee met de maaltijd? 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 maaltijd. Het is de 
bedoeling dat iedereen iets klaarmaakt thuis en meeneemt voor de 
ander. Hierbij denken we aan voornamelijk verschillende koude 
hapjes, salades, stokbrood , waarvan we een leuk buffet kunnen 

maken, Neem je bord en bestek mee. Om 19.30 uur sluiten we af met een ijsje. 
 
ZONDAG 25 september 
10.00 uur in de kerk 
Hier wordt een schoolkerkdienst  gehouden n.a.v. het thema: “Aan tafel !”. We hopen met 
elkaar een mooie liturgie samen te stellen voor deze bijzondere dienst.  
 
De voorbereidingen zijn nu in volle gang en we hopen straks een goed startweekend te 
beleven: als leden van de Hervormde Gemeente.  
      Hartelijke groet van de commissie startweekend. 
 
 
 ====  OPGAVE STROOK STARTZATERDAG 24  september 2022 ===== 
 
Dhr/ mevr/ Fam. ……………………………….    Adres …………………………………  
 
Emailadres:………………………………. 
 
Geeft zich op voor  0 Fietstocht met jong en oud: ……personen (s.v.p. voorkeur 
aankruisen 
   0 maaltijd ….…volwassen en ……kinderen, (geef aan wat je denkt 
mee te nemen, zodat we kunnen proberen een gevarieerd buffet te maken) 
 
 Ik breng mee: ………………………………………………………  
   ……………………………………………………… 
 
U kunt / jullie kunnen deze opgavestrook op zondag 11 september  inleveren in de doos in 
de kerk of voor 14 september bij één van onderstaande adressen.  
 
Ds. Willem v.d. Griend   tel. 571336    Langeville 65   wjvdgriend@zeelandnet.nl 
Sylvia van Stee     tel. 576900    Jolstraat7         scribahervormdyerseke@gmail.com 


