Programma

startweekend

1 5, 1 6 e n 1 7 s e p t e m b e r
V R I J D A G A V O N D P R OG R A M M A -

GENERATIEMAALTIJD

Wie:

Voor iedereen, jong en oud!

Wat:

Op vrijdagavond 15 september is er een generatiemaaltijd in De Hege Stins. We willen
graag jong en oud bij elkaar aan tafel zetten. De bedoeling is dat wij, behalve de maaltijd,
met elkaar in gesprek gaan over het verhaal van de verloren zoon. De vragen worden
voorbereid door de jeugd van Peper en Zout.

Waar:

De Hege Stins

Tijd:

19.00 uur tot ca. 22.00 uur

Opgeven:

In verband met de catering willen wij graag weten met hoeveel u komt.
U kunt zich tot en met woe. 13 september opgeven via startzondag@pgstiens.nl of via
opgaveformulier in de hal van De Hege Stins

OPROEP:

Wij zijn op zoek naar koks! Wilt u vrijdagavond voor 6 personen een pasta gerecht
maken?
U kunt zich tot en met woe. 13 september opgeven via startzondag@pgstiens.nl of via het
opgaveformulier in de hal van De Hege Stins

ZATERDAGPROGRAMMA: PEPER EN ZOUT FESTIVAL
Wie:

Voor iedereen!

Wat:

Op zaterdag 16 september aaanstaande wordt er op het parkeerterrein van de Hege Stins
een festival georganiseerd door de jeugd van Peper & Zout.
-

Auto’s wassen in onze eigen
Peper & Zout-wasstraat voor € 5,- per auto.
Er is koffie – thee – limonade te krijgen met wat lekkers in de koffiehoek.
Draaiend rad waarbij er vele leuke prijzen te winnen zijn.
Vanaf 11.30 uur zijn er versgebakken hamburgers te koop à € 2,50.
De opbrengst is voor het jeugdhonk in Debrecen in Hongarije en voor onze eigen
jeugd!

Waar:

De Hege Stins

Tijd:

10.00 tot 14.00 uur

ZONDAGOCHTENDPROGRAMMA: KERKDIENST EN SAMENZIJN
Wie:

Voor iedereen!

Wat:
Op zondag 17 september presenteren wij ons als gemeente aan de buitenwereld. In de
dienst komt natuurlijk het verhaal van de verloren zoon terug.
Na de dienst is er koffie met wat lekkers. Wilt u eraan denken zelf wat lekkers mee te
nemen?
Waar:

De Hege Stins

Tijd:

9.30 tot ca. 11.30 uur

