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10-12 september 2021

10 september - Vrijdag
Bij de start van het AREA51 jeugdwerk pakken we deze keer flink uit voor 
de jongeren van het voortgezet onderwijs: klas 1 t/m 17 jaar. Om 18:00 
uur vertrekken we met de ‘cabriobus’ naar Appelscha. Eerst lekker door-
waaien en daarna met je haar in de war twee uur actief aan de gang bij de 
‘Jongens van Outdoor’. Je kunt klimmen op een klimwand, abseilen, tokke-
len en over een hoogteparcours gaan. Tegen 22:00 uur zijn we weer terug 
bij de AREA. Dan zetten we de vuurkorf nog aan en sluiten we af met wat 
drinken en iets lekkers. Opgeven bij Yvonne Hulsman, 06-13906085, 
yvonneh148@gmail.com of de AREA51 app.
Tijd: 18:00 uur | AREA51



11 september - Zaterdag
Het kerkelijke seizoen gaat van start en dat vieren we met een mid-

Dit doen we in de vorm van een theetuin. Voor koffie, thee, frisdrank-
pannenkoeken en High Tea hapjes wordt gezorgd. Voor de kinderen
is er een springkussen en als gezin kun je een puzzeltocht doen met
opdrachten voor groot en klein. De ouderen vanaf 15 jaar kunnen   
meedoen aan een workshop boogschieten inclusief een wedstrijd met
teams van drie personen. Deze workshop wordt twee keer gegeven en 
er kunnen in totaal 24 mensen deelnemen. Opgeven kan bij 
Jan van der Leest, 06-22222986 of janvdleest@gmail.com     

Tijd: 13.30 - 17.00 uur | Plaats: achter De Ark & Kerk op de Hoogte

12 september - Zondag
Zondagmorgen de startdienst met ds. K.J. Faber. Muzikale medewerking is 
er van de organist en leden van Metrum en Message! Het thema van de 
Startdienst sluit aan bij het jaarthema: Van U is de toekomst! 
Vanwege de beperkingen graag van te voren aanmelden (tot vrijdagavond 
19:00 uur) bij Annie Langes-Kok, scriba@pkn-wolvega.nl of telefonisch of 
via WhatsApp 06-17379323. 
Aanvang: 9.30 uur | Plaats: Ichtuskerk


