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               Jeugdpagina  
 

Hallo allemaal, 
                                                                                 

Het nieuwe seizoen is begonnen! Wat hebben we een 
prachtige startzondag gehad, met mooi weer en een gezellige 
Beleefroute. Met 55 deelnemers en 20 vrijwilligers hebben we 
er een geslaagde (corona-proof) startzondag van gemaakt. 
Bekijk de foto’s op de ledenpagina van de website 
(wachtwoord: Samen). En één ding is zeker: het wordt een 
seizoen anders dan alle andere jaren. Dat heeft natuurlijk 

alles te maken met de maatregelen rondom corona.  
 

Maar we hebben ook een nieuwe jeugdouderling:  
Marielle de Jong. Verderop zal ze zich voorstellen. 
 

Finny heeft afscheid genomen als jeugdouderling. We willen 
je, namens alle vrijwilligers van het kinder- en jeugdwerk, 
bedanken voor je inzet de afgelopen vier jaar. Met je gevoel 
voor sfeer en aandacht voor mensen wist je elke activiteit tot 
een succes te maken. Dankjewel! 
 

We hopen dat jullie de komende periode zo weinig mogelijk 
zullen merken van alle maatregelen; dat je dagelijkse leven 
van school en sport gewoon door kan gaan.  
 

Hopelijk tot snel! Groetjes, Janine 
 
 
Gedicht 
 

Jezus is als een herder, 
En zijn schaapjes, dat zijn wij 
Waar we ook naar toe gaan 
Hij is er altijd bij! 
 
Zeg maar 'ja' tegen Jezus 
In zijn kudde is het heel fijn 
Hij wil zo graag voor je zorgen, 
En voor altijd bij je zijn 
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Van de kinderdienst 

 

Op zondag 20 september was het dan eindelijk zover: de 
eerste kinderdienst sinds maart. Het was een feestelijk 
moment. Daarom was er gebak en limonade.  
Maar liefst veertien kinderen kwamen meedoen. 
 
Een nieuwe start voor de kinderdienst dus. Daarom ook een 
nieuwe werkwijze. We werken in projecten, waaraan we met 
z’n allen bouwen aan een eindresultaat aan het einde van 
iedere periode. Deze periode zal er worden gewerkt aan een 

expositie, hier volgt later meer informatie over. De kinderen 
zijn voortvarend begonnen op 20 september en we zullen de 
komende keren weer enthousiast verder gaan. 
 
We zijn erg blij weer gestart te 
zijn, deze mooie ochtend pakt 
niemand ons meer af. 
Ondanks dat de tijden 
onzeker zijn, en we niet weten 
hoe alles zal gaan, hopen we 
de komende maanden deze 
lijn voort te kunnen zetten. 
 

We zijn verder bezig met het 
maken van een social media 
platform voor de kinderdienst.  
Binnenkort volgt hier meer informatie over. 
 

Namens de kinderdienst, Tineke 
 
 

Wanneer is er kinderdienst? 

18 oktober   15 november 

1 november   29 november 
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Voorstellen 

Hallo allemaal, 

 
Mijn naam is Marielle de Jong.  
Sinds zondag 27 september ben 
ik ook jeugdouderling. Het 
afgelopen halfjaar dacht ik al 
mee met het jeugdwerk als lid 
van de jeugdraad. Daarnaast doe 
ik ook nog een aantal zaken voor 
de kerk zoals de nieuwsbrief.  
 

Toen Finny mij vroeg of ik het 
stokje over wilde nemen dacht ik vooral aan de leuke dingen 
die we met het jeugdwerk (weer willen gaan) doen. Iedereen is 
heel enthousiast, maar helaas kan nog niet alles.  
 

Naast de leuke zaken om te organiseren, moeten we dus ook 
plannen maken en vergaderen.  
Jeugdwerk staat regelmatig op de agenda van de kerkenraad 
en dan bespreken we hoe we iedereen actief betrokken 
kunnen houden.  
 
Heb je goede ideeën laat het ons weten via 
jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl 
Groet, Marielle  



-4- 
 

Opstarten kinder- en jeugdwerk 
In maart is al het kinder- en jeugdwerk gestopt.  
Inmiddels is de kinderdienst weer gestart.  
 
In de loop van dit seizoen gaan we ook weer starten met: 
 

- Club voor groep 6/7/8 
- Club 12+ 
- Catechisatie 16+ 
- CJV 
-  

Hoe en wanneer?  

Dat zal afhangen van de landelijke maatregelen. 
We volgen hierin de protocollen van de PKN en overleggen 
met de kerkrentmeesters over het gebruik van de Jeugdzaal. 
Zit je in de leeftijd van één van bovenstaande groepen, dan 
ontvang je een persoonlijke uitnodiging als we gaan starten! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


