EVEN VOORSTELLEN …

Hoi allemaal,
Een nieuwe jeugdouderling, tijd om even voor te stellen.
Voor sommige jongeren misschien al een bekend gezicht , voor
anderen wat minder. Sommige van jullie ken ik al/nog vanuit de
kindernevendienst.
Maar toch even kort: mijn naam is dus Lisette van Zon. Ik heb 3
dochters; Maartje, Eva en Isa. Ik ben leerkracht en geeft dit jaar les aan
groep 4. Verder speel ik graag volleybal en houd van wielrennen, lezen
en nog veel meer dingen.
Het lijkt mij een uitdaging om de jeugd (jullie dus ) betrokken te
houden bij de kerk. Als jullie er straks niet meer zijn, waar zijn we dan
als kerk? Jullie hebben echt de toekomst! En we hopen dat de kerk een
plek mag zijn waar jullie graag komen om elkaar te ontmoeten en
samen te zijn. Dit bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren. En
verder? Jullie hebben vast nog ideeën. Stuur maar door.
Wie weet tot snel,
groetjes Lisette
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BINGO!
Dat werd vaak geroepen op vrijdagavond 25 september in de kerk.
Voor de kinderen van groep 3 tot en met 8 was er een gezellige
bingoavond. Er waren uiteindelijk 18 kinderen. Een mooie groep.
We startten met een spelletje krantenmeppertje, toch even kijken of
we alle namen wel wisten. En dat was soms best lastiger dan we
dachten.
Daarna lekker wat drinken en aan de bingo. Het was erg leuk om te
zien hoe de oudere kinderen ook de kinderen uit groep 3 hielpen, voor
wie het soms best lastig was: is het nou 56 of 65.
Al snel waren de eerste rijtjes vol en klonk het bingo. Na de volle kaart,
was het tijd voor een pauze: even naar buiten.
Aan het einde van de tweede ronde had iedereen uiteindelijk een
prijsje kunnen kiezen ( wat soms nog best moeilijk was
) en zo
gingen we allemaal met iets naar huis.
We zijn de avond geëindigd met het spel: “ levend wie is het”. Daarbij
moet je raden wie iemand in zijn hoofd heeft door vragen te stellen.
Het was een gezellige avond met elkaar.
Groeten van Jeanine, Joke, Nicoletta en Lisette

Alvast voor in de agenda: op vrijdagavond 20
november is er weer Sirkelslag voor de kinderen van
8-12 jaar, oftewel voor de groepen 5 tot en met 8.
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Kindernevendienst
Feest: 9 nieuwe ambtsdragers.
Tijdens de dienst van 4 oktober hebben de kinderen van de
kindernevendienst een kleinigheid aan alle ambtsdragers
gegeven.Het was een roos met daaraan een kaartje met de
volgende tekst:
Om de tekst heen zijn de
handen getekend van alle
kinderen van de
kindernevendienst.
De kinderen zijn blij dat
ze weer een
vertegenwoordigster
hebben in de kerkenraad.
Ook de ambtsdragers die
vertrokken én de
ambtsdragers die blijven
kregen een roos.
Want we zijn blij met
iedereen die het goede
werk voor de kerk doet.

Namens de
kindernevendienst
Jolanda Versloot
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FRIENDZ ACTIVE – PUBQUIZ!
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