Zondagmorgen 13 september: Startdienst in de openlucht op het terrein van GGNet
WELKOM!

Dit jaar zijn wij te gast bij GGNet en mogen we gebruik maken van een deel van het terrein en
de voorzieningen, daar zijn we erg blij mee.
Met deze ontmoeting voor jong en oud in de openlucht, hopen we het nieuwe seizoen op een
mooie en inspirerende manier te beginnen!
U kunt het terrein op drie manieren bereiken, via de Vordenseweg (als u met de auto komt:
parkeren op P1 of P2), via de Kerkhofweg en via het Graffelpad.
Het grote centrale grasveld is de plek van samenkomst, op het nabijgelegen veld is ruimte om
fietsen te parkeren.
Het is fijn als u zelf een stoeltje wilt meenemen, we hebben er een paar extra achter de hand
voor wie er geen heeft. We gaan op 1,5 meter afstand van elkaar zitten.
Voor koffie, thee en ander drinken wordt gezorgd, i.v.m. de maatregelen is het fijn als u zelf de
lunch meeneemt.
Indien nodig kan er gebruik worden gemaakt van het sanitair in het nabijgelegen Engelbert
Kreijnk Centrum.
Ook deze zondag zullen coördinatoren zorg dragen voor het naleven van de regels.
Voor de kinderen en jongeren zal er deels een eigen programma zijn.
De coronamaatregelen vragen van ons de nodige creativiteit, maar er zal genoeg te beleven,
te zien en te horen zijn. Er komt een mooi programma, laat u/je verrassen!
Tenslotte: heeft u geen vervoer en wilt u er graag bij zijn of heeft u een vraag, neem dan
contact op met ds. Els Diepeveen.
De aanmelding gaat als gebruikelijk: via reserveren@pknwarnsveld.nl of 06 – 82 83 31 03.
Bij slecht weer zullen we uitwijken naar de kerk, zie daarvoor op zaterdagavond de website!
We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten, graag tot ziens!

