
               Jeugdpagina  

 

Hallo allemaal, 
                                                                                 
Nog even en het is vakantie! Wat ga jij in de vakantie doen?  
 
Nu we elkaar in de kerk niet zien, vinden we het leuk als je 
ons een berichtje stuurt over je vakantie. Stuur voor maandag 
17 augustus een kort bericht over je vakantie naar 
jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl. Dan kunnen we in de 
volgende Lichtbron een verzameling vakantieverhalen 
plaatsen. Hoe leuk is dat?! 
 
Namens iedereen van het jeugdwerk wensen we jullie een hele 
fijne, zonnige, gezellige en ontspannende vakantie toe! 
 
Groetjes, Finny en Janine 
 

Een bericht in geheimschrift 
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Weet jij wat hier staat? 

7-15-4   26-15-18-7-20    22-15-15-18    10-15-21. 

Lees ook Psalm 91. 

 



Van de kinderdienst 

Even voorstellen 
Hallo allemaal, dit is mijn eerste stukje in de Lichtbron, ik zal 
het vanaf nu overnemen van Marja. Voor de mensen die mij 
nog niet kennen, ik ben Tineke, 26 jaar, ik ben 
verpleegkundige van beroep en ik woon in Gorredijk, 
inmiddels ben ik alweer een jaar of 2 leiding van de 
kinderdienst van de Ontmoetingskerk. De kinderdienst dankt 
Marja voor al haar jaren van heel veel inzet en hard werken!  
 
De kinderdienst in coronatijd 
Ook bij de kinderdienst bleven we de afgelopen tijd zoeken 
naar manieren om verbonden te blijven. De kerkdiensten 
komen langzaam en voorzichtig weer op gang, dit vraagt een 
grote inspanning en organisatie. Daarom is op het moment 
van schrijven door het moderamen besloten dat er de 
komende maanden nog geen kinderdienst is in de kerk. Op 23 
augustus zal er wel de overstapdienst plaatsvinden voor groep 
8. En we zullen via de nieuwsbrief en website dingen blijven 
aanbieden voor de kinderen en proberen nieuwe initiatieven te 
vinden waar we kunnen.  
 
Overstapdienst 
Zoals hierboven beschreven zal er toch een overstapdienst 
plaatsvinden voor groep 8. Inmiddels zijn we met de 
voorbereidingen begonnen. 7 kinderen zullen er meedoen. We 
kijken uit naar een mooie dienst.  
 

Tot slot 
Met Pinksteren is er een filmpje opgenomen om het licht aan 
elkaar door te geven in deze moeilijke tijd. Maar liefst 21 
kinderen van de kinderdienst (en nog 5 leiding) hebben 
hieraan meegeholpen. Het eindresultaat is supermooi 
geworden. Heel veel dank aan alle kinderen die mee hebben 
geholpen. Via de digitale nieuwsbrief kun je het filmpje 
bekijken.  
 
Tineke 



Clubnieuws 

De zomervakantie staat voor de deur. Tijd voor afscheid van 

de groep 8 kinderen bij club. Dit jaar hebben we helaas geen 

leuk clubuitje gehad, om het jaar leuk af te sluiten, dus echt 

afscheid hebben we niet kunnen nemen.  

We wensen Anna, Mette, Silje, Nynke, Leandra, Dylan, Sara, 

Tessa, Friso, Yvonne en Mats Jesper al het goede op de 

nieuwe school en in de nieuwe groep van club! 

Gods zegen! 

 

Ik bid dat de Heer je zegent, 

dat Hij je voeten laat dansen  

en je armen sterk maakt. 

Ik bid dat Hij je hart met tederheid vult 

en je ogen met pretlichtjes.  

 

 

 

Agenda kinder- en jeugdactiviteiten 

Vanwege de zomervakantie zijn er geen activiteiten in juli en 
augustus.  
 

De eerstvolgende activiteit is de startzondag: 
zondag 20 september 

 

 

 

 



 

 

 

 


