Startweekend

“Samen op expeditie”.

zaterdag 28 september en zondag 29 september 2019 in de Ichthuskerk
Zaterdag
15:00
15:30
18:00
19:00
20:00
20:30 –
21:15

Opening
Start workshops
BBQ
Sing-in
Ds Ruard Stolper
Tijd voor ontmoeting + gesprek

9:30
12:00
18:00

Zondag
Themadienst Mark van Leeuwen
Filmpje activiteiten nieuwe seizoen
Picknick (bij mooi weer)
Of:
Samen eten in de kerk

Om mee te doen aan een workshop op zaterdag, willen we graag dat je je aanmeldt.
Er is voldoende keus.
Workshops zaterdagmiddag:
• Geo-caching: een mooie wandeltocht onder deskundige leiding mbv geo-caching
• Hand-lettering: een versierde tekst maken
• Rondleiding bij de Snuifmolen aan de Kralingse Plas
• Workshop “Omgaan met geld”, met veel praktische tips
• “Ontdek eens een ander bordspel”
• Historische Vereniging vertelt iets interessants over de Alexanderpolder
• Schilderen op canvas, voor volwassenen
• Jamsessie met het Muziekteam, met eigen instrument of van Muziekteam
• Verven voor kinderen
• Bootcamp: in het Prinsenpark werken aan je conditie
Om een goede verdeling per workshop te krijgen, willen we graag dat je een 1e en 2e
voorkeur opgeeft.
Aanmelden Startweekend kan tot 22 september
Er is crèche voor de kleintjes.

voor evt. vragen: startweekend2019RNO@gmail.com
Aanmelden workshops en BBQ : < Klik hier >
Daarnaast is er voor jong en oud:

Tijdens ons startweekend
willen we ook graag iets
lekkers bij de thee en koffie.

Daarom een wedstrijd:
Heel Ichthus bakt !!!

Nee, dat hoeft echt geen
spectaculaire taart te worden.

Bak een lekkere cake, appeltaart,
koekjes, of wat je maar wilt.

Er is maar 1 voorwaarde:
Er moet een link zijn met het startweekend en
het thema “Samen op expeditie”

Lever je baksel op zaterdag 28 september om 14.30 uur in bij de kerk en vertel
waarom jouw taart, cake, koekjes, soesjes, enz. mee moet op expeditie.
Een deskundige jury zal een winnaar kiezen, daarbij is smaak natuurlijk belangrijk,

maar vooral het verhaal achter het baksel.

