
Dinsdag 14 september 

Mannenavond 
De mannen zijn uitgenodigd bij familie C.H. Baan om elkaar weer eens te ontmoeten. Ook 
zijn twee sprekers uitgenodigd: Laurens Kortleve zal iets vertellen over World Servants en 
Bas Mourik is uitgenodigd om te vertellen over de organisatie Gevangenenzorg Nederland.  
 
 
Wie  Mannen vanaf 16 jaar 
Tijd  Inloop vanaf 19:45 uur  
Waar  Familie C.H. Baan, Brandwijksedijk 48 
 
Donderdag 16 september 

Vrouwenavond 
Laat de innerlijke Rembrandt, Picasso of Van Gogh in u los tijdens de workshop schilderen. 
Niet een canvas, maar een papier-maché figuur zal de ondergrond worden voor het 
kunstwerk.  
 
Wie  Vrouwen vanaf 16 jaar 
Tijd  19:00 uur 
Waar  De Wegwijzer 
Kosten  € 5,- per persoon 
 
Vrijdag 17 september 

Ouderenochtend en -middag 
We zijn dankbaar dat we de ouderen weer kunnen uitnodigen voor een moment van 
ontmoeting en samenzijn. Voorzichtigheidshalve wel in twee kleinere groepen. In de 
ochtend een samenkomst van 10:00 uur tot 13:00 en in de middag een samenkomst van 
15:00 tot 18:00. Beide momenten zal ds. Van der Veen een meditatie verzorgen. We sluiten 
af met een heerlijke pannenkoeken-maaltijd!  
 
Wie  Ouderen 
Tijd  10:00 uur tot 13:00 uur 
  15:00 uur tot 18:00 uur 
Waar  De Wegwijzer 
 

Hunted 
Kun jij uit de handen blijven van onze hunters? Kun jij onopgemerkt raadsels oplossen en 
jezelf verplaatsen naar het eindpunt? Dan is dit een activiteit voor jou! Omdat je je veel 



moet verplaatsen is het belangrijk dat je goede schoenen draagt en sportieve kleding. Tip: 
denk aan onopvallende kleuren, want de hunters zijn dichterbij dan je denkt.  
 
Wie  Iedereen (meest geschikt vanaf groep 5) 
Tijd  19:30 uur 
Waar  De Wegwijzer 
 
Zaterdag 18 september 

Natuurspeeltuin 
We gaan met z’n allen klimmen, hutten bouwen, vlot varen of op bloten voeten door het 
water rennen in de natuurspeeltuin het Weitje in Hardinxveld. Trek lekker oude kleding en 
oude schoenen aan, neem een handdoek mee en een plastic tas om eventueel natte spullen 
weer in mee te nemen. Zeker bij kinderen zonder zwemdiploma zijn de ouders meer dan 
welkom. Hoe meer ouders hoe gezelliger en zo hopen we ook op genoeg rijders.  
 
Wie  Kinderen t/m 12 jaar en ouders 
Tijd  14:00 uur tot 16:00 uur 
Waar  13:30 verzamelen bij de wegwijzer 
 

Avondmaaltijd 
We kunnen niet met iedereen eten, maar iedereen kan wel met iemand eten. We gaan de 
avondmaaltijd gebruiken in kleine groepjes. We nodigen u/jullie uit om op te geven voor 
deze maaltijd. Dat kan als gastadres of als gast. Het gastadres geeft aan hoeveel gasten er 
welkom zijn en de gasten zorgen voor het toetje. De aanvangstijd is in principe 18.30 uur, 
maar deze tijd is in overleg met het groepje aan te passen.  
 
Wie  Iedereen 
Tijd  18:30 uur 
Waar  Bij elkaar thuis 
 
 
Zondag 19 september 

Kerkdienst 
Voor de erediensten op deze dag is opgeven mogelijk via  
kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl. Op zondag 12 september wordt afgekondigd wie zich 
kunnen opgeven voor welke dienst. De kinderen zullen worden voorzien van een kerkboekje 
en een creatieve verwerking. Hou daarvoor de brievenbus in de gaten! 
 

Preekbespreking 



Na de dienst is het mogelijk voor de jeugd om mee te doen aan een preekbespreking in 
kleine groepjes. De tieners van 12 tot 16 jaar kunnen terecht in de Wegwijzer. De jeugd 
ouder dan 16 jaar kan plaatsnemen bij de preekbespreking bij JV-ers thuis. Voor de 
preekbespreking worden de tieners en de jeugd persoonlijk uitgenodigd.  
 
De overige gemeenteleden kunnen thuis verder nadenken of napraten over de dienst. Wil je 
dit graag met anderen samen doen? Nodig gerust iemand op de koffie! Vragen en stellingen 
worden via de Kerkbode verspreid. 
 
Wie  Tieners en jeugd 
Tijd  11:00 uur 
Waar  De Wegwijzer en bij elkaar thuis 


