Gemeentedag Jozefkerk - 16 september 2018
Aanvang 10:00 uur

Thema: Een goed gesprek
De vakantie moet nog beginnen maar we zijn alweer volop bezig met het nieuwe seizoen.
Als wijkgemeente starten we zondagochtend 16 september met een viering in onze eigen
Jozefkerk. De viering zal voorbereid worden door jong en oud! Er zal door verschillende
gemeenteleden een bijdrage geleverd worden tijdens de dienst; lector, muziek, zang, etc.
Na afloop van de dienst gaan we met z’n allen naar het oude Asserbos waar we in en rondom het
troepgebouw van de scouting St. George gezellig koﬀie, thee of limonade met iets lekkers gaan
drinken. Heeft u vervoer nodig? Laat het weten, dan zullen wij daarvoor zorgen.
Vanaf 13:00 uur worden er schalen met broodjes gebracht voor een eenvoudige lunch. Verder
zijn we hier de hele dag en worden er allerlei activiteiten georganiseerd (badminton, voetbal,
volleybal, jeu de boules, speurtocht) voor jong en oud. Vanaf ongeveer 15:00 uur zullen we de
BBQ aansteken en wordt er een foodtruck voorgereden.
Verder is er de hele dag de tijd voor een goed gesprek!
We hopen dat we met een grote opkomst vanuit de gemeente hier een leuke start van het
seizoen mogen hebben.
Wij zien jullie opgaves graag uiterlijk 2 september verschijnen. De opgaves kunnen in de
daarvoor bestemde bussen bij de uitgangen gedaan worden. U kunt ook mailen naar:
scriba@jozefkerk-assen.nl
Voor de opgaaf graag aangeven met hoeveel personen jullie komen, of jullie vervoer nodig
hebben of dat jullie juist een plaatsje in de auto beschikbaar hebben. Natuurlijk horen wij ook
graag als er dieetwensen zijn.
De voorbereidingscommissie
——————————————————————————————————————————————————————

OPGAVESTROOK - inleveren voor 2 september

Leuk ik/wij kom(en) ook naar de startzondag in het Asserbos.
Naam: _________________________________________________________________________
Aantal personen (vanaf 12 jaar): ________

Aantal kinderen (tot 12 jaar):

________

Vervoer nodig naar het troepgebouw van scouting St. George:

JA / NEE

Ruimte in de eigen auto beschikbaar voor het volgend aantal personen:

________

Dieetwensen: ____________________________________________________________________

