Heerlijke broodmaaltijd
Iedereen is welkom bij de heerlijke
broodmaaltijd met warme hapjes in de
Rehobothkerk op 13 april van 18:00 – 19:00.
Deze wordt verzorgd door de +16 club.
Als je mee wilt eten kun je je inschrijven via
famwjhak@planet.nl of bellen naar Simone Hak :
0184-686688.

Stormbaan Sponsorloop
Op het kerkplein zetten we een grote
stormbaan op en daar gaan we als clubs
zoveel mogelijk rondjes rennen om geld op
te halen voor de kerk in Egypte.
Komen jullie allemaal om ons aan te
moedigen?

Iedereen is welkom
op vrijdagavond

13 april!
Jeugdclubs in actie
voor de kerk in
Egypte.

Club Josia 10-12 jaar van 16:30 tot 18:30 en
Club Immanuel 12-14 jaar van 18:30 tot
20:30

Kraampjes
Op het kerkplein zijn ook kraampjes waar we
allemaal lekkere dingen verkopen. Zoals
koffie, thee en frisdrank met iets lekkers,
broodje hamburger, kopje soep,
pannenkoeken en rollen snoep.
Na de broodmaaltijd bent u vanaf 19:15 van
harte welkom in de kerk. We maken hier een
gezellige zaal waar u rustig uw eten en
drinken kan nuttigen.

Het wordt heel gezellig!
Komt u ook?

Diaconaal project ‘Open je ogen’
Met alle clubs gaan we aan de slag voor de kerk in Egypte.
Het is niet gemakkelijk om daar christen te zijn. Het land is hoofdzakelijk
islamitisch. We horen zelfs van aanslagen op kerken. Toch blijven de christenen
in Egypte bij elkaar komen, ze bidden tot God en groeien in hun geloof.
Ze sluiten hun ogen niet voor de problemen om hen heen.
De GZB steunt al jaren het werk in Egypte. Er is ook een zendingswerker
uitgezonden, hij geeft les aan de predikanten-opleiding.
Wij gaan hen helpen, onze bijdrage komt ten goede aan:
-De predikantenopleiding
-De bouw van nieuwe kerken in Egypte
-De zorg voor de meest kwetsbare bewoners.
(de helft van de Egyptenaren leeft onder de armoedegrens en
bijvoorbeeld Cairo kent hele wijken met mensen die letterlijk
tussen vuilnis leven. Zij leven van het ophalen, schoonmaken
en recyclen van afval)
- De training van zondagsschoolleiders. (er wordt zondagsschool
en vakantiebijbelclub georganiseerd voor de kinderen
uit de wijk, daar is veel animo voor)
Helpt u mee?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijven luxe broodmaaltijd vrijdag 13 april tussen 18.00 en 19.00 uur.
Georganiseerd door de +16 club!
We hebben plaats voor 100 mensen! Schroom niet!
Kosten : 5 euro per persoon. Daarvoor krijgt u o.a. een broodje kroket, versgemaakte soep,
verschillende soorten brood, koffie en thee en fruit naar keuze.

Ja, ik kom met ………………. personen naar deze gezellige
broodmaaltijd.
(dit strookje door de bus doen bij fam. Hak, Middelweg 44 )
U kunt ook mailen naar famwjhak@planet.nl of bellen naar Simone Hak: 686688
U kunt zich opgeven tot uiterlijk dinsdag 10 april. Van harte welkom!

