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Op vrijdagavond 7 oktober hebben we met groep 5-8 Sirkelslag 
gespeeld. Er was een mooie groep van 8 kids.  
Net als bij de 10ers was ook voor deze groep het thema “Aan 
tafel”. Wie nodig je eigenlijk allemaal uit aan tafel?  
Bekenden, onbekenden?  
Er is onder andere hard gepuzzeld en heeeeeel laag gelimbo- 
danst. We wisten niet dat jullie zo lenig waren!  
Het was een gezellig avondje!  
 
 

 
 
 
 

SIRKELSLAG GROEP 5-8 
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Op woensdagmiddag 2 november hebben we met elkaar een 
fijne middag gehad. We hebben een verhaal gelezen en daar 
nog lang ;) over gesproken. Er kwamen veel vragen naar voren. 
Daarna hebben we in circuitvorm allerlei activiteiten gedaan. In 
de kerk hangt op het prikbord een slinger van dankbare handen 
die mogen ontvangen en er hangt een collage.  
Wat is er veel waar wij dankbaar voor mogen zijn!  
Natuurlijk was er ook tijd om gezellig met elkaar te spelen.  
Tatum was er deze middag als extra hulp. Hartstikke fijn!  
   
Groetjes Jeanine, Nicoletta en Lisette   
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Hoi allemaal,  
 
Dobbelspel voor 10ers!  
   
Op zaterdag 10 december willen we met elkaar het bekende 
dobbelspel spelen. Cadeautjes, 
dobbelen en natuurlijk iets lekkers, wat 
drinken en leuk gezelschap   
 
Kom jij gezellig ook?  
 
Groeten Lisette   
 
 

 
In de adventstijd gaan we vol verwachting op weg naar kerst. We 
kijken uit naar de komst van de Heer. Dat doen we dit jaar met 
verhalen over bijzondere vrouwen uit het Oude Testament, die 
door de evangelist Matteüs genoemd worden als ‘voormoeders’ 
van Jezus. Door hun verhalen te vertellen, krijgen we ook iets te 
zien en te horen van wie Jezus zal zijn. Matteüs noemt in het 
geslachtsregister van Jezus de namen van Tamar, Rachab, Ruth, 
de vrouw van Uria (= Batseba) en Maria. Stuk voor stuk zijn het 
bijzondere vrouwen, die ervoor zorgen dat het verhaal van de stam 
Juda en het koningshuis van David door kan gaan. In het 
adventsproject zeggen we: deze vrouwen hebben een standbeeld 
verdiend. Elke week hangen we een poster in de kerk waarop de 
vrouwen als standbeeld zijn getekend. Ook zullen we met levende 
standbeelden in de kerk laten zien waar het over gaat. 
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Het thema hierbij is ‘Levenslicht’. Het levenslicht zien is synoniem 
voor geboren worden. Ook over God wordt vaak gesproken als het 
levenslicht. Het is een thema vol hoop en verwachting. Daarnaast 
is er voor thuis een gezinsboekje om samen toe te leven naar 
kerst. 
 
We hopen jullie te zien bij de kindernevendienst. 
 


