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Voorwoord 

Dit jaar hebben we weer gekozen voor een extra editie over het 

Startweekend naast het contactblad. In deze speciale editie leest u 

alles over de activiteiten rondom het startweekend. Het thema van 

dit jaar is ‘Enthousiasme gezocht!’ 

In afhankelijkheid van God en Zijn Heilige Geest moeten 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 was ‘Kom, doe mee!’, moeten we het in 2022/2023 tegen 

elkaar zeggen: ‘Kom, doe weer mee!’ Niet louter in de zin van 

aanwezig zijn bij activiteiten, maar vooral ook qua innerlijke 

betrokkenheid. Er is ‘enthousiasme’ gezocht, dat is letterlijk dat je 

‘in God’ bent (Grieks: en theou), dat je vol van Hem bent. 

‘Enthousiasme gezocht!’ 

Uitgangspunt daarbij is Romeinen 12:9-20, met als kerntekst vers 

11: ‘Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. 

Dien de Heere.’ 

In dit gedeelte komen we verschillende kernwoorden tegen die juist 

nú actueel zijn: eensgezindheid, volharding, hoop en liefde. Als we 

daarbij werkelijk ‘in God’ blijven of komen, mogen we daarop Zijn 

zegen verwachten. 

 

Wellicht heeft u achterop deze editie een sleutel en sleutelhanger 

gevonden. We hopen dat u de sleutelhanger zult gaan gebruiken. 

Wellicht zien anderen de afbeelding op de sleutelhanger en nodigt 

dit uit tot gesprek. Anderen enthousiast maken door en voor het 

geloof! 

En dan nog die sleutel die ergens toegang voor geeft. We 

verklappen natuurlijk nog niet waarvoor. Het is de bedoeling dat de 

sleutel vrijdagavond wordt meegenomen naar de activiteiten. 

Vergeet deze dus niet! 

Zo hopen we met elkaar een goed, gezellig maar bovenal ook een 

gezegend weekend met elkaar te hebben als hervormde gemeente 

van Oosterwolde-Noordeinde. Dat het mag zijn tot opbouw van de 

gemeente en tot eer van onze Heere. 

Ontvang een hartelijke groet van de startdagcommissie 
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Programma 

Vrijdagavond  9 september ‘Schurentocht’ 

Tijd Activiteit 

18.00 Inschrijven op de parkeerplaats 

18.30 Vertrek richting de schuren 

20.00 Pauze met koffie/thee/limonade 

en lekkers 

21.00 Einde schurentocht 

Vanaf 21.00 Broodje warme hap en drinken 

achter de kerk. 

 

Zaterdagmorgen 10 september  ‘Ontbijt en Sing-in’ 

Tijd Activiteit 

8.30-9.15 Ontbijt  

9.30-10.15 Sing-in in de kerk. Dit wordt 

live uitgezonden. 

 

Zondag 11 september 

Tijd Activiteit 

9.30-11.00 uur Kerkdienst Oosterwolde in het 

teken van het Startweekend 
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Schurentocht  

Vrijdagavond (18.15-22.00) 

Vrijdagavond 9 september hopen we een schurentocht te houden. 

Wat houdt dit in: 

We verzamelen achter de kerk. Gemeenteleden die meedoen 

worden verdeeld over 12 groepen. Elke groep krijgt een speciale 

route die op de fiets (eventueel ook per auto) afgelegd dient te 

worden. Er zijn twee verschillende routes waarbij drie spellen 

gespeeld worden in een schuur die zich langs de route bevindt. Elke 

keer strijden er twee teams tegen elkaar middels een spel. In elke 

schuur is er ook voor de kinderen steeds een activiteit die door hen 

uitgevoerd kan worden. U verplaatst zich dus na een spelronde 

naar een volgende schuur. Tijdens een van de spelrondes zal er ook 

een pauze zijn met koffie/thee/limonade en iets lekkers. 

 

U hoeft natuurlijk niet mee te doen met een spel, we zoeken 

natuurlijk ook enthousiaste mensen die komen kijken en 

aanmoedigen!   

 

Tussen 18.45 en 21.00 worden continu spellen gespeeld door 

gemeenteleden op de volgende plaatsen: 

Familie Doornewaard: Zwarteweg 62 

Familie Schoonhoven: Zwarteweg 41 

Familie Mulder: Groote Woldweg 39 

Familie Hofmeijer: Driemerkenweg 1 

Familie Dickhof: Groote Woldweg 73 

 

Opgeven: 

Opgeven kan middels de opgavestrook achterin deze editie of door 

het sturen van een mail of een appje naar: 

06-10288032 

berthareurink@gmail.com 

 

Opgeven op de avond zelf kan ook van 18.00-18.15 uur achter de 

kerk. 

Vanaf 18.15 uur krijgt u de nodige informatie. Om 18.45 uur start 

de eerste ronde. 

 

Rond 21.00 uur eindigt de schurentocht en nodigen we u uit om 

achter de kerk nog even gezellig na te praten met elkaar. Er zijn 

broodjes hamburger en rookworst en er is iets te drinken.  

We hopen velen van u te ontmoeten! 
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Ontbijt  

Zaterdagmorgen (8.30 uur) 

Traditiegetrouw houden we ook weer het ontbijt achter de kerk. 

Van harte welkom! 

Graag opgeven via onderstaand nummer of mailadres. Of u levert 

de opgavestrook in. 

06-10288032 

berthareurink@gmail.com 
 

Sing-in  

Zaterdagmorgen (9.30 uur) 

Na het ontbijt zal er een sing-in zijn. Deze sing-in wordt in de kerk 

gehouden en zal live uitgezonden worden. We zingen verschillende 

psalmen en geestelijke liederen. Muzikale omlijsting zal er ook zijn 

middels gemeenteleden die een muziekinstrument bespelen. Tijdens 

de sing-in zal er een kindervertelling zijn. Van harte welkom! 

 

Opening winterwerk kerkdienst 

Zondagmorgen (9.30 uur) 

Zondagmorgen bent u van harte uitgenodigd tijdens de eredienst 

die om 9.30 uur begint in de Dorpskerk van Oosterwolde. Of u kunt 

natuurlijk live meeluisteren.  Dominee Zuijderduijn hoopt deze 

dienst te leiden en zal stilstaan rondom het jaarthema.  
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Opgavestrook Startweekend 2022 

Opgeven kan middels de volgende opties: 

o Opgeven middels dit formulier, deze te deponeren in een van 

de inleverpunten bij de ingang van de kerk of de brievenbus 

van de familie van de Weg  

(van Oldebarneveldweg 4). 

o Opgeven middels de mail: berthareurink@gmail.com 

o Middels de telefoon/appje naar: 06-10288032 

o Opgeven kan tot uiterlijk woensdag 7 september. 

 

Schurentocht: 

 

Naam: 

 

Aantal deelnemers vanaf 10 jaar: 

 

Aantal kinderen: 
 

Ontbijt: 

 

Naam: 

 

Aantal volwassenen:    

 

                                            

Aantal kinderen: 
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Deze sleutel geeft toegang….. 
(wil je weten waartoe? Neem hem dan mee vrijdagavond 9 september!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


