D.V. 27 t/m 30 augustus 2019

TENTWEEK

IEDEREEN WELKOM!

www.tentweeklunteren.nl
Ochtendprogramma
Leeftijd: 4-12 jaar | 09.30 - 11.45 uur (vrijdag tot 12.00 uur)

Middagprogramma
Leeftijd: 10-15 jaar | 13.45 - ca. 16.30 uur
(donderdag starten we om 13.30 uur) Vrijdagmiddag barbeque!

Avondprogramma

Tent aan de Bisschopweg 37-39 in Lunteren

ngelis
eva
a
nt

tie

ELKE DAG
EEN MOOI
BIJBELVERHAAL

Te

Diverse activiteiten voor jong en oud!
- Dinsdag: volleybal
- Woensdag: hap-en-trap puzzeltocht
- Donderdag: ‘Van duisternis naar licht’ door A. Manuela
- Vrijdag: afsluiting
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KOM OOK ‘S AVONDS NAAR DE

TENT

DINSDAGAVOND 27 AUGUSTUS 2019 - VOLLEYBAL

EUW
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WOENSDAGAVOND 28 AUGUSTUS 2019 - HAP-EN-TRAP PUZZELTOCHT

VER

Jong en oud is deze eerste avond van harte welkom om onder het genot van een bakje
koffie gezellig wat te praten. Op deze avond gaan we actief aan de slag en spelen we samen
volleybal. Ook meedoen? Geef je voor 17 augustus 2019 op bij Woutera Drost (06-53625494/
wouterarijswijk@hotmail.com). Deze avond is de tent open vanaf 19.15 uur, om 19.30 uur
starten we met de eerste wedstrijd. Om ± 21.45 uur hopen we de avond af te sluiten.

De vernieuwde hap-en-trap fietspuzzeltocht start om 17.00 uur bij de tent. Na het
fietsen verzamelen we in de tent voor de prijsuitreiking. Rond 21.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden in de tent. Bij regen is er een vervangend programma in de tent.

D.V. 21 t/m 24 augustus 2018

DONDERDAGAVOND 29 AUGUSTUS 2019 - Van duisternis naar licht
Jongerenavond! Maar speciaal voor deze avond zijn alle leeftijden welkom!
Het thema van deze avond is: ‘Van duisternis naar licht’. De heer A. Manuela hoopt
met ons na te denken over dit interessante onderwerp. Welkom vanaf 19.30 uur.
Koffie/thee met wat lekkers staat dan klaar. Om 20.00 uur willen we beginnen. In
de pauze is er opnieuw koffie/thee en is er gelegenheid voor een stukje ontmoeting.
We zullen tussendoor ook met elkaar zingen onder leiding van een muziekgroepje.
We hopen de avond rond 22.15 uur af te sluiten.

VRIJDAGAVOND 30 AUGUSTUS 2019 - AFSLUITING
De jaarlijkse afsluiting! Om 19.00 uur beginnen we in de tent. Deze avond
willen we met alle kinderen en hun ouders, opa´s en oma´s, maar ook alle
andere belangstellenden gaan luisteren naar de liedjes en de weektekst die
we tijdens de tentweek hebben geleerd. Ook gaan we luisteren naar een
Bijbelverhaal. Neem iedereen mee om dit mee te vieren! Deze avond duurt
zeker tot 20.30 uur. Na afloop is er eveneens koffie/thee en gelegenheid om
elkaar te ontmoeten.
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We kijken uit naar uw/jullie komst!
Iedereen van harte welkom!
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