
Ontmoeting  
Afgelopen jaar werd de mogelijkheid om startweekend te houden ons 
afgenomen. Dit jaar vonden wij weer de mogelijkheid om ondanks alles weer 
een startweekend te organiseren met elkaar. Het jaarthema van de HGJB is  
‘Geloven is doen’. We horen elke zondag in de kerk het Woord van God. Hoe 
mooi is het om het Woord van God in praktijk te brengen. Ook staat het thema 
in lijn met het startweekend. Als gemeente zijnde elkaar ontmoeten en samen dingen gaan doen. We 
kijken enorm uit naar uw/jouw bijzijn. Van harte welkom! 
 
Toelichting activiteiten 
Er is weer een Fancy Fair georganiseerd, deze is van 10.00 tot 15.30 uur in de Broederkerk. 
Verdere activiteiten vinden dit jaar plaats op de Natuurspeelplaats (Korteweg 2). Mocht u geen 
interesse hebben in de activiteiten, bent u alsnog van harte welkom voor ontmoeting onder het 
genot van een kopje koffie of thee. 
Vissen 
Voor alle visliefhebbers hebben we weer een plekje in het stadspark. De visvergunningen zijn 
geregeld. 
Workshop fotografie 
Hallo iedereen, ik ga tijdens het startweekend een workshop fotografie geven. Ik ben Barend Fieret, 
bruidsfotograaf, jarenlang docent fotografie geweest en nu docent beeldende vorming. Tijdens de 
workshop ga ik wat tips en trucjes vertellen om je fotografie te verbeteren. Bijvoorbeeld door te 
letten op compositie. Verwacht niet een zware cursus met alle ins en outs, maar praktische tips en 
met name veel fotograferen. Fotograferen kun je leren door veel te doen. Ervaring is onbelangrijk, 
camera maakt ook niet uit. Mag gewoon met je mobiele telefoon. Ik heb er zin in! 
Workshop bloemschikken 
Voor iedereen die het leuk vind om creatief met bloemen aan de slag te gaan is er deze middag de 
kans op mee te doen aan deze workshop, gegeven door Roelien van Zijtveld. We gaan aan de slag 
met prachtige bloemen die we verwerken in een kringloopgelukje op een boomschijf. Voor deze 
workshop zijn er wel kosten aan verbonden gezien het materiaal. De workshop kan gevolgd worden 
voor €8,50. Zie onderaan de flyer voor meer informatie over deze leuke workshop! 
 
Voor de kinderen en tieners 
Voor de tieners is er op vrijdagavond 10 september een leuke activiteit om 20.00 uur. Verdere 
informatie zal nog volgen via de weekbrief. 
Op zaterdag 11 september is er natuurlijk ook genoeg voor de kinderen te doen. Jullie kunnen je 
lekker gaan vermaken op de natuurspeelplaats. Er komt iemand om jullie te schminken. Ook zorgen 
we voor een leuke verrassing. Komen jullie ook gezellig mee? 
 
BBQ en sing-in 
Dit jaar organiseren we een BBQ. Iedereen krijgt een pakketje vlees. De kosten zijn: 
€6.00,- per persoon (Vanaf 10 jaar) en €3.50,- per kind (Tot 10 jaar) 
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. 3 september aanmelden. We stellen het op 
prijs als u zich op tijd aanmeldt. (Let op, voor sommige activiteiten is opgave vereist). Het opgave 
formulier is te vinden op www.hervormdkampen.nl onder wijk B of in te vullen via deze link. 
 
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  

http://www.hervormdkampen.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAjxjsN0XJcROwUUUQjfCPdkxHqkW0WCfOlmLLtf7aVl6jTw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:startweekendwijkb@gmail.com
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Startweekend 2021 
Zaterdag 11 september en zondag 12 september 

‘Geloven is doen’ 

 
14.15 Inloop en ontmoeting 

  De Natuurspeelplaats 
  (Korteweg 2, naast de kinderboerderij) 

 

14.30 Centrale opening op de 
Natuurspeelplaats 

 14.45 Activiteiten 
 
 
Koffiedrinken – Schminken - Vissen – Workshop fotografie – Workshop bloemschikken 

 
  

  17.00: Inloop BBQ    

Aansluitend: Sing-in en Kampvuur 
Zondag 15 september: 

 
- Themadienst met als Thema: ‘Geloven is doen’ 

 
Corona 
Natuurlijk vinden we het fijn om weer bij elkaar te kunnen komen. Wilt u 
wel de regels in acht nemen?  

- 1,5 meter afstand houden 
- Bij klachten, blijf dan thuis 

Zaterdag 11 september 
          

 



 

 

 

  


