Programma openingsweekend Hervormd Otterlo
Thema: ‘Enthousiasme gezocht!’
In afhankelijkheid van God en Zijn Heilige Geest mogen we elkaar oproepen om er weer volop voor te gaan. We
hebben nieuw enthousiasme nodig! Nog meer dan in 2019/2020, toen het HGJB-jaarthema ‘Kom, doe mee!’ was,
moeten we het in 2022/2023 tegen elkaar zeggen: ‘Kom, doe weer mee!’ Niet louter in de zin van meedoen aan
activiteiten, maar vooral qua geloofshouding. Er is enthousiasme gezocht, dat is letterlijk dat je God in je hebt, dat je
vol van Hem bent. Die volheid kunnen we niet manipuleren, maar Paulus zegt wel: ‘Wees vurig van geest’ (Rom.
12:11). Daarom is het jaarthema van aankomend seizoen: ‘Enthousiasme gezocht!’.

Vrijdag 30 september:
19.00 uur: Sing-in
Zaterdag 1 oktober:
08.00 uur: Mannenontbijt

Voor iedereen die van zingen houdt of er graag naar luistert.

Voor alle mannen vanaf 18 jaar, voor een goed ontbijt, gezellige
ontmoetingen en gesprekken. (graag aanmelden)

14.00 uur: Jeugdmiddag

Voor alle kinderen en jongeren van groep 1 (basisschool) t/m klas 4
(voortgezet onderwijs). Om 17.30 uur kunt u de kinderen weer ophalen
(graag aanmelden)

16.30 uur: Eten met jeugd

Voor ouders die een gerechtje willen voorbereiden en eventueel ook
willen blijven om te eten.
(aanmelden via de intekenlijst bij de kerk; op zondagen)

Inloop 19.00 uur: Ladiesnight
Start 19.30 uur

Voor alle vrouwen vanaf 18 jaar die zin hebben in een gezellige
avond voor ontmoetingen, fijne gesprekken, creëren en gezelligheid.
(graag aanmelden)

Zondag 2 oktober:
09.30 uur: Openingsdienst

dienst in het teken van opening winterwerk; waarin kinderen met hun
leiding voorin de kerk plaats kunnen nemen. Na de dienst is er koffie en
thee drinken voor iedereen.

13.30 uur: Gemeente wandeling Heerlijke wandeling met gemeente en gezin in de omgeving.
19.00 uur: Themadienst

Aansluitend preekbespreking voor iedereen die over de dienst wil
napraten.

Voor verder informatie en/of wijzigingen in het programma verwijzen we u naar de website:
www.hervormdotterlo.nl of de kerkbode van 22 september.
Aanmelden voor de aangegeven activiteiten van het openingsweekend kan t/m zaterdag 24 september.
U kunt dit doen door een mailtje te sturen naar jeugdwerk@hervormdotterlo.nl
of een appje naar Ronnie Rap: 06-46192880.

