
Beste gemeenteleden,

In het weekend van D.V. 25 en 26 september 
willen we met elkaar het nieuwe seizoen in de 
gemeente van start laten gaan. Het HGJB-jaarthema is Geloven is doen! Hiermee 
borduren we voort op het thema van vorig jaar, niet alleen horen, maar ook doen. 
Door de huidige coronasituatie hebben we nog niet het programma kunnen 
samenstellen dat we vooraf hadden gehoopt, maar we hebben desondanks een leuk 
programma opgesteld dat er als volgt uitziet.

Uitnodiging Startweekend

Onderweg zullen er verschillende stops (haps) zijn om de innerlijke mens te
verzorgen. Neem wel zelf voldoende water mee. Vanaf 9.30 uur zal er in
verschillende tijdsloten gestart worden. Graag vooraf opgeven.

Zaterdag 25 september Hap & Trap route van ongeveer 42 km:

Voor de fietsers hebben we een mooie
Hap & Trap route uitgezet. Al fietsend
komen we langs fort Vuren, Slot
Loevestein en het pittoreske vesting-
stadje Woudrichem.

Zaterdag 25 september Hap & Trap / Hap & Stap op / Hap & Stap in 
route van ongeveer 62 km:

We wonen in een schitterende omgeving, maar toch zijn er vaak van die plekjes
waar je nog nooit bent geweest. We hebben daarom een fantastische route
uitgezet die langs tal van mooie locaties leidt. Er zijn diverse manieren om deze
route te rijden, namelijk per elektrische fiets, racefiets of MTB (Hap & Trap) motor
(Hap & Stap op) of auto / busje (Hap & Stap in). Ook dit jaar zal er namelijk voor
de ouderen, die niet in staat zijn zelf te rijden, weer de mogelijkheid zijn om
samen in een busje van deze prachtige route te genieten. Onderweg zullen er
verschillende stops (haps) zijn om de innerlijke mens te verzorgen. Neem wel zelf
voldoende water mee. Vanaf 9.30 uur zal er in verschillende tijdsloten gestart
worden. Graag vooraf opgeven. Ouderen die gebruik willen maken van het busje
kunnen zich rechtstreeks opgeven bij Jennina Zwijnenburg, tel. 06 – 5315 0524.

Als je alle 10 de spellen voltooid hebt, staat er een leuke prijs op je te wachten.
Neem dus vooral een vriendje of vriendinnetje mee! Je hoeft je hiervoor niet
vooraf op te geven. Je kunt gewoon komen wanneer het jou uitkomt. Je ouders
kunnen ondertussen heerlijk op het terras een drankje doen.

Zaterdagmiddag 25 september Spelletjescircuit van 14.00 – 17.00 uur:

Speciaal voor de kinderen in de leeftijd van 3 t/m 10
jaar wordt er een Spelletjescircuit opgezet op het
schoolplein van De Hoeksteen. Wat dacht je van
boogschieten, blikgooien, een spuitspel en nog veel
meer leuke spelletjes om te doen.



aangeven met wie je graag in het team wil. We zullen met tijdsblokken werken. Geef 
je snel op want VOL=VOL! Leeftijd: vanaf groep 7 tot 99 jaar. 

Zaterdag 25 september Laser gamen van 15.30 - 20.30 uur:

Wegens succes herhaald, Laser gamen in het park van  
Giessenburg! Wie durft de strijd weer aan? Dit keer in het  

licht zodat je je tegenstanders goed kunt zien. Dat maakt 
het nu extra spannend. Op basis van de inschrijving    

zullen we de groepsindeling maken. Je mag 1 voorkeur

een vrije inloop voor iedereen die zin heeft, dus wees welkom! Tevens is er op het
schoolplein een hoekje ingericht waarbij je de gelegenheid hebt om deel te nemen
aan een kleine creatieve activiteit. Het eindresultaat zal een bijzondere
bestemming krijgen.

Zaterdagmiddag 25 september “Terras” van 14.00 – 17.00 uur:

Op het schoolplein van De Hoeksteen zal een Terras
ingericht worden zodat ontmoeting kan plaats-
vinden tussen gemeenteleden onderling. Even
lekker bijkletsen op gepaste afstand onder het genot
van koffie, thee of fris met wat lekkers erbij. Er is

Zondag 26 september:
• 9.30 uur Startdienst, voorganger Ds. J. Holtslag
• Na de dienst is iedereen, van klein tot groot, van jong tot oud, van harte 

welkom om elkaar te ontmoeten. Er is weer nagedacht over een mooi 
afwisselend programma. In kleine groepjes gaan we (bij goed weer) buiten op 
pad. Er zal ruimte zijn voor verdere kennismaking, gesprek en spel. Ieders 
talent is nodig, dus welkom! Vorig jaar misten sommigen de koffie, dit jaar is 

die er (hopelijk) wel. Graag opgeven via het opgaveformulier.
• 18.30 uur kerkdienst, voorganger nog onbekend.

Actie voedselbank!
Alle activiteiten tijdens het startweekend zijn gratis. Wel 
houden we een actie voor de voedselbank. Dit jaar willen 
we graag toiletartikelen inzamelen, zoals tandenborstels, 
douchegel, tandpasta, shampoo, etc. (geen 
maandverband of tampons). Tijdens de verschillende 
activiteiten zal er een doos staan waarin dit ingeleverd 
kan worden. Ook zal op zondag 26 september in de hal 
van de kerk een doos staan.

Opgeven voor de verschillende activiteiten kan via www.hervormdgiessenburg.nl. 
Voor de onderdelen waarvoor je je moet opgeven is een aparte button die 
aangeklikt kan worden en daar kunnen de voor ons benodigde gegevens ingevuld 
worden. Let op!! Opgeven kan tot uiterlijk zondag 19 september tot 23.59 uur!
Op zijn laatst zal op donderdag 23 september per email een bevestiging gestuurd 
worden met alle bijbehorende informatie over o.a. het tijdstip waarop u/jij wordt 
verwacht. Degenen die geen internet hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij 
Lisette van Wijnen 0184-750624 of 06-42963985.

Om alles mogelijk te maken, hebben we vrijwilligers nodig die bij verschillende 
activiteiten willen ondersteunen. Daarnaast zoeken we nog ‘bakkers’ die wat 
lekkers willen maken. Aanmelden kan via het opgaveformulier. 

Tot ziens bij het startweekend. Wij als commissie hebben er veel zin in!
Met vriendelijke groet, Jasper, Diana, Wilrik, Jennina, Sjanie, Jan-Kees en Lisette. 

http://www.hervormdgiessenburg.nl/

