INFORMATIEBLAD

GEMEENTEWEEKEND SGA 2018

Wat is een gemeenteweekend?
Tijdens een gemeenteweekend trek je als een grotere groep gemeenteleden intensief met
elkaar op. Je eet met elkaar, draait mee in corvee, er is aandacht voor Bijbelse bezinning,
ontspanning en vrije tijd. Een prachtige manier om elkaar beter en anders te leren kennen
én te investeren in onderlinge relaties en verbondenheid met God.
Een weekend weg met een grote groep gemeenteleden van alle leeftijden.
In oktober 2016 zijn we met ruim 130 gemeenteleden op gemeenteweekend geweest. Vanuit de
evaluatie werd duidelijk dat we dit vaker moeten
doen. Eén keer in de twee jaar werd als een goede
frequentie ingeschat. Vandaar dat we in oktober
opnieuw een gemeenteweekend organiseren.
Wanneer is het gemeenteweekend?
Op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 oktober 2018.
De start is op vrijdagavond en het duurt tot halverwege de zondagmiddag.
Thema voor dit gemeenteweekend is: Bidden!
Waar gaan we naartoe?
We hebben dezelfde locatie als 2 jaar terug gereserveerd voor het gemeenteweekend.
Het gaat om De Stoofpolder in Bruinisse. http://www.destoofpolder.nl/

Op deze locatie hebben we
Een grote zaal waar we met
een grote groep gezamenlijk
activiteiten kunnen doen.
In ieder geval de maaltijden,
maar ook themabijeenkomsten
en ontmoetingsonderdelen.

Verder zijn er voldoende 2, 4 en 6
persoons-slaapkamers zodat gezinnen
hun eigen kamer(s) kunnen hebben en
iedereen ook een ‘eigen’ plek heeft.
We hopen natuurlijk op droog weer, want
buiten zijn er ook mogelijkheden om met
elkaar bezig te zijn.
Voor wie is het?
Voor iedereen! Van jong tot oud, alle leeftijden. In de uitwerking van het thema zullen er
aparte onderdelen zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen. Maar daarnaast vinden we
juist ook de mix van verschillende leeftijden belangrijk en leuk en zijn we met elkaar bezig.
Wat zijn de kosten?
Inclusief verblijf op De Stoofpolder, 2 overnachtingen, alle maaltijden en tussendoortjes
bedragen de kosten:
Personen boven de 14 jaar:
€ 55,- per persoon
Kinderen/tieners betalen vanaf 3 jaar t/m 14 jaar € 45,- per persoon
Kinderen onder de 3 jaar zijn gratis.
Per gezin maximaal € 200,- (grote gezinnen krijgen dus korting)
Uitgangspunt is dat financiën geen belemmering mogen zijn om mee te gaan. Mochten de
financiën voor u/jou een belemmering zijn om je op te geven, neem dan contact met ons op.
We zoeken dan samen naar een oplossing.
Aanmelden graag zsm maar in ieder geval voor 1 juni 2018.
Er kunnen maximaal 150 personen mee. Vol is vol!
Heb je vragen, opmerkingen, ideeën? Neem gerust contact met ons op!
Als je wilt meehelpen in de voorbereiding horen we het heel graag. U kunt meehelpen in de
catering, sport/spel/recreatie-onderdelen, thema (muziek), kinderprogramma en
jongerenprogramma. We zien uit naar een geweldig gemeenteweekend in oktober.
Jacqueline Nieuwenhuijse, Nathan van der Poel,
Tineke de Ben, Esther de Vries & Henk den Breejen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik heb er zin in! Hoe kan ik/kunnen we aanmelden?
Aanmeldingen ontvangen we het liefst op het mailadres: gemeenteweekend@desga.nl
Of anders deze strook in onze postvakken of naar ons opsturen.
Vermeld bij uw/jouw aanmelding de volgende gegevens:
Naam/Namen
Aantal personen
(bij kinderen/jongeren graag even de leeftijden erbij)
Telefoonnummer
Waar willen jullie bij helpen?

