Hallo allemaal,

Maart 2019

Met deze uitnodiging willen we je/jullie van harte uitnodigen voor het gemeenteweekend
van Sefanja 2019. Lid, gast-lid of geen lid? Iedereen is van harte welkom!
‘Move’
We willen graag samen een gave tijd doorbrengen waarin we nog meer richting God,
elkaar en ons gezin bewegen. Hoe mooi is het om elkaar beter te leren kennen door echt tijd voor
elkaar te hebben. Maar juist ook een tijd waarin we stil mogen zijn om te luisteren naar Gods stem
voor de richting die Hij voor jou/ons als gemeente in petto heeft.
Het weekend zal plaatsvinden van vrijdagavond 24 tot en met zondag 26 mei 2019,
op het Paasheuvelterrein, het Frusselt 30 in Vierhouten.
Er zijn meerdere mogelijkheden om bij het weekend aanwezig te zijn. Je kunt overnachten in een
blokhut, op een grotere slaapzaal of kamperen met een eigen tent, caravan, camper of
vouwwagen.
De blokhutten zijn maar beperkt beschikbaar, geef je dus snel op, want vol = vol. Er zijn vieren vijfpersoonsblokhutten. Voor een blokhut zijn minimaal drie betalende gasten nodig.
Slaap je liever thuis? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom als daggast. Ook huisdieren zijn
welkom, mits aangelijnd of in een hok/ kooi. Heb je vragen over de accommodatie, stel deze dan
gerust.
Het weekend is all-inclusive voor kampeerders, blokhut/slaapzaalbewoners en daggasten (m.u.v.
ontbijt). Dit houdt het volgende in:




vrijdagavond een diner (dit is extra inbegrepen t.o.v. 2017)
een ontbijt, lunch en diner op zaterdag
een ontbijt en barbecue op zondag.

Young Connected (groep 8 en ouder) zal op zaterdag 25 mei 2019 gezamenlijk vanaf de Paasheuvel
in Vierhouten vertrekken naar de EO-jongerendag. Dit geldt alleen voor de jongeren die zich
aangemeld hebben. Voor deze jongeren is er een lunchpakket geregeld.
De kosten voor het weekend staan vermeld op het tarievenoverzicht op de website van Sefanja:
Sefanja.nl/gemeenteweekend. Kinderen tot en met 2 jaar zijn gratis.
We zouden het jammer vinden als je niet mee kunt, omdat de kosten voor jou te hoog zijn. Graag
denken we dan met je mee over een passende oplossing.
Er zijn vele handen nodig om het werk licht te maken….laten we er samen een geweldig weekend
van maken, help door je in te schrijven voor 1 van de activiteiten op de ‘helpers’ lijsten.
Informatie over het programma, aankomst & vertrek, vervoer, benodigdheden, enzovoort volgen op
een later moment.
Je kunt je aanmelden via de website van Sefanja: Sefanja.nl/gemeenteweekend Aanmelden kan tot
en met woensdag 1 mei 2019 !
We zien uit naar jou/jullie komst!
Het organisatieteam: Remko & Kyra Bootsma, Petra Muskee & Hanneke Aerts
Contactgegevens: Remko (06-52486559) & Kyra Bootsma (06-12672586)
gemeenteweekend@sefanja.nl, www.sefanja.nl

