INSCHRIJVEN
Geef je op voor één van de
vijf activiteiten.
Dit kan tot vrijdag 6 september
per mail naar:

aanmelden@cgk-ermelo.nl
of
Vul de invulstrook in en lever
deze in bij de startzondagbox
voor in de kerk.
Dit kan tot en met:

zondag 1 september.

Samen Zingen
Veel mensen kunnen erg genieten van zingen.
Ook tijdens een kerkdienst is het samen zingen
vaak één van de belangrijke momenten tijdens een
dienst.
Daarom is er ook dit jaar weer gelegenheid om met
elkaar te zingen. Welke liederen: dat mag u vooral
ook zelf bepalen, verzoeknummers zijn dus van
harte welkom.
Het zou mooi zijn als u die vooraf al door wil geven.
(emailadres mt_vd_schelde@hotmail.com )
En als u wilt kunt u tijdens de activiteit ook
aangeven waarom nu juist dat lied voor u zo
belangrijk is!!
Mogelijk wordt ook weer een lied aangeleerd voor
de middagdienst.

Wandelen over
landgoed Veldwijk
Zin in een zondagse wandeling? Geef je op voor
een wandeling over het landgoed Veldwijk.
De wandeling voert langs leuke paadjes die
je wellicht niet snel zelf zou kiezen maar een
verrassende blik op historische plekjes geeft.
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9.30

ochtenddienst
... aansluitend staat
koffie/thee/gebak klaar!

11.45

Start activiteiten

13.45

Eenvoudige maaltijd

15.00

Middagdienst

LEKKER

Fiets Puzzeltocht

Samen Spelen

Een activiteit voor ieder die fietsen kan.

Ben je tussen 0 en 8 jaar en wil je lekker samen
spelen met andere kinderen??

De puzzeltocht is onbetwist de topper in het
programma van Startzondag. Daarom is dat ook dit
jaar weer één van de activiteiten!!
Tijdens de tocht zijn er diverse (soms erg lastige)
vragen en daarom is het zaak om goed om je heen
te kijken tijdens de tocht. Ook omdat een aantal
vragen betrekking hebben op een project waar we
als gemeente het komende jaar bij betrokken zullen
raken.

Dan is er voor jou (met je vader of moeder)
een plek om dat te doen. Kinderen in deze
leeftijdsgroep kunnen onder verantwoordelijkheid
van de eigen ouders spelen met allerlei speelgoed.
Er is een plek voor jullie en er is speelgoed, maar
eigen speelgoed meenemen mag natuurlijk ook
Voor ieder ouder dan 8 jaar: In de zaal van de
kerk zijn ook gezelschap spelen neergelegd. Zijn
de andere activiteiten niets voor u / jou maar doe
je graag spelletjes, blijf dan gerust in de kerk en
vermaak je met die spellen.

De tocht duurt ongeveer 1,5 uur. Samen in de natuur
en samen in beweging.

NAAM:
ACTIVITEIT:
Samen Zingen
Wandelen over
landgoed Veldwijk
Fiets Puzzeltocht

Sport en Spel /
“Jachtseizoen”

Sport en Spel /
Jachtseizoen

Ben jij sneller dan de jager?
Doe dan mee met ’Het Jachtseizoen!’

Samen Spelen

Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan snel op.
Spelregels:
- Iedereen ouder dan 8 jaar kan meedoen, individueel
of als team (max 5 pers.) of als jager.
· Teamleden gaan te voet. En één persoon moet een
smartphone hebben.

Opgeven met een gezin? Dit kan gewoon via 1 formulier. Vul
het aantal deelnemers per gekozen activiteit in.

Z.O.Z. voor nog 2 activiteiten

Misschien ken je “Het Jachtseizoen” van TV? Een jager
zal proberen jou en je team te vinden.
Je team krijgt een aantal minuten voorsprong om
ervan door te gaan. Daarna wordt jouw GPS locatie
doorgegeven aan de jager en zal hij zijn zoektocht
beginnen. Om de paar minuten zal de GPS locatie van
je team aan de jager worden doorgegeven. Kan hij je
daarmee vinden, of ben je er al weer van door? Wie
lukt het om uit de handen van de jagers te blijven?
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Bovendien zorgen wij/ik voor:
.... Taart / …. Cake / ...............................

tijdens het ontmoetingsmoment met
koffie/thee na de morgendienst!

LEKKER

