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Aanmelding Gemeenteweekend

We hebben er even op moeten wachten, maar in 2022 lijken we weer op
gemeenteweekend te kunnen! Een echt weekend deze keer, dat duurt van vrijdagavond
(± 17.00 uur) tot en met zondagochtend (± 13.00 uur). Na twee coronajaren waarin we
elkaar nauwelijks konden ontmoeten, staat dit weekend in het teken van ontmoeting,

ontspanning, verdieping en vooral van Gemeente Zijn. Het weekend biedt voor ieder wat
wils en is echt voor alle leeftijden leuk. We sporten samen, spelen spellen, zoeken

verdieping in de bijbel en leren over gemeente zijn, genieten van muziek, drinken wat
rond het kampvuur en hebben vooral écht tijd voor elkaar. 

Samen Gemeente zijn 

We verblijven dit weekend in het groene Brabantse 
Westelbeers, aan de rand van het bos. We hebben 

grote eigen speelvelden en kampvuurplaatsen en een 
speelvijver op een paar meter lopen. Dankzij de 

verschillende accommodaties kunnen zowel de vroege 
vogels als de nachtdieren zich uitleven. 

Locatie
Volwassenen (17+) weekend

Kinderen (<17) weekend
Volwassenen 1 nacht

Kinderen 1 nacht
Zaterdag volwassenen 

Zaterdag kinderen 

vrijdag 10 juni 2022 - zondag 12 juni 2022 

Kosten
€75

€37,50
€60
€30
€40
€20
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Graag voor 15 maart!

Kinderen jonger dan 2 jaar mogen gratis mee
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Zou je een taak willen uitvoeren?

Eventuele opmerkingen:

vervoer

Ik kom met eigen vervoer

Ik heb plaats voor ....... extra

personen in mijn auto

Ik wil graag met iemand meerijden

Ja! (Heb je een voorkeur? Vul hieronder in!)

(allergieën/tips/leuke ideeën)

.......................................................................................

.......................................................................................

We hebben ervoor gekozen om dit jaar twee nachten weg te
gaan. Zo hebben we meer tijd voor elkaar en kunnen we
dieper op het thema ingaan zonder dat het programma heel
vol wordt. Voor wie het niet ziet zitten om een heel weekend
weg te gaan, zijn er natuurlijk ook andere mogelijkheden. De
kosten baseren we op deze mogelijkheden:
    * Weekend: Vrijdagavond t/m zondagochtend 
    * Eerste nacht: Vrijdagavond t/m zaterdagavond
    * Tweede nacht: Zaterdagochtend t/m zondagochtend
    * Zaterdag zonder overnachting

Twijfel je om wat voor reden dan ook om mee te gaan met het gemeenteweekend? Neem 
dan vooral contact met ons op! Dan kijken we samen of we de twijfel kunnen wegnemen. 

Twijfel je?

Verblijfsmogelijkheden

Heb je verder vragen of opmerkingen over het gemeenteweekend? Dan kun je deze
mailen naar gemeenteweekend@hervormd.nl of iemand van de organisatie aanspreken.

 
Hopelijk zijn jullie net zo enthousiast als wij!

 
Joran Verloop, Marianne Bik, Peter van Dorp, Irene Metselaar en Lenneke Maasland

Contact

Scan de QR code en
 meld je digitaal aan!

Scan de QR code en
 meld je digitaal aan!

Graag voor 15 maart aanmelden!
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