
Ontmoeting  
Dit jaar hebben we als thema ‘Kom, doe mee! Daarom willen we iedereen 
van harte uitnodigen om deel te nemen aan het startweekend van onze 
wijkgemeente. We hebben overeenkomstig het jaarthema een gevarieerd 
keuzeprogramma opgesteld, die u kunt zien op de achterkant. We hopen 
elkaar samen aan de start van het nieuwe kerkelijk jaar te ontmoeten. Het zou mooi 
zijn als we samen als één gemeente bij elkaar mogen komen. Wees welkom en ‘Kom, 
doe mee!’ 
 
Activiteiten 
Er is dit jaar een actief en leuk programma samengesteld. Er worden verschillende 
activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan: een bakwedstrijd, Hollandse spelen, een 
speurtocht en een kleurwedstrijd voor kinderen. Ook kunt u lekker genieten tijdens 
een fietstocht in de omgeving van Kampen. Voor iedereen is er wat te doen. Verdere 
uitleg over de activiteiten kunt u vinden op de website van Hervormd Kampen. 
 

Fancy Fair (Van 13.00 tot 17.00!) 
Door vrouwenkring “Rhodé” wordt er weer een Fancy Fair georganiseerd. U kunt 
lekker snuffelen op de markt naar boeken, leuke kleding of schoenen, iets voor je tuin 
of in de keuken. Verder kunt u wat lekkers voor bij de koffie meenemen of een lekker 
kopje koffie/ thee/ fris drinken met een ander gemeentelid in koffiecorner “ Het 
Broederhuys”. Voor de kinderen zijn er spelletjes en een springkussen voor de kerk! 
Dus volop tijd voor ontmoeting! Dit jaar heeft de markt als doel om geld in te 
zamelen voor de commissie Kerk&Israel,  Yad l’ami. De drijfveer van Yad L’Ami is om – 
plaatsvervangend – uw helpende en troostende hand en hart te zijn. Juist voor hen 
die vechten met een traumatisch oorlogsverleden en moeten knokken om hun hoofd 
boven water te houden in het land Israël. 
 

Gezamenlijke maaltijd en sing-in 
Aan het eind van de middag zal er een gezamenlijke maaltijd worden gehouden met 

de andere wijkgemeenten. De inloop is vanaf 16:30 uur en de maaltijd begint om 

17:00 uur. Diverse gemeenteleden zullen een culinaire verassing samenstellen en 

aanbieden op het Foodplaza. Aansluitend zal er een Sing-in zijn. Een mooi moment 

om zo gezamenlijk het nieuwe seizoen in te gaan en elkaar beter te leren kennen. 

Neem eventueel een trui mee voor ‘s avonds! 

Opgave 
Voor verschillende activiteiten moet u zich uiterlijk D.V. 1 september aanmelden. We 
stellen het op prijs als u zich op tijd inschrijft. (Let op, voor sommige activiteiten is 
opgave vereist). Het opgaveformulier is te vinden op www.hervormdkampen.nl 
onder wijk B.  
 
Wilt u meehelpen met het klaarzetten of opruimen? Geef het ons door, want we 
zoeken nog hulp! Mocht u vervoer nodig hebben, laat het ons dan weten. Contact 
opnemen kan door te mailen naar: startweekendwijkb@gmail.com of via Kees 
Kaptijn: 0627979982 of Joëtta Vermeer: 0636109051  

http://www.hervormdkampen.nl/
mailto:startweekendwijkb@gmail.com


  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startweekend 2019 
Zaterdag 14 september en zondag 15 september 

Kom, doe mee! 

 13.00 Inloop & ontmoeting 

 13.00 Fancy Fair 

14.30 Activiteiten  
Bakwedstrijd – Vissen – Oud Hollandse spelen – 
Fietstocht – Kinderspeurtocht  

17.00 Gezamenlijke maaltijd  

         Aansluitend: Sing-in en Kampvuur 

 

14.00 Centrale opening 

 

13.00  Broederhuis: Fancy Fair 

14.30  De Natuurspeelplaats: 

Activiteitenaanbod startweekend 
Buitensingel 3 (naast de kinderboerderij).  

 

 

Zaterdag 14 september 
          

 

Zondag 15 september: 
- Themadienst met als Thema: ‘Kom, doe mee’ 
- Koffiedrinken 
- Programma met o.a. preekbespreking 


