jeugdpagina
Hallo allemaal,
Het is zomer in ons land en over een week hebben de meesten
weer meivakantie.
Even een adempauze na het harde werk op school en voor
anderen leren en nog ‘s leren voor de examens straks.
De schoolkeuze is inmiddels ook gemaakt, ga je naar de BHS, of
helemaal naar Heerenveen of naar Drachten…..
Allemaal leuk en spannend maar eerst een fijne vakantie
allemaal!!
Finny en Botsje

Jeugdcafé PUB-ers

Zaterdag 14 april zijn we wezen bowlen met 13 man,
met 3 auto’s gingen we naar Drachten.
Twee uur achter elkaar vlogen de ballen alle kanten op,
tussendoor wat drankjes en hete hapjes. Rienk had de meeste
punten gescoord en was niet meer te houden.
Hierna hebben we buiten nog even vergaderd over wat we doen
in juni: Een kampeerweekend of een dagje weg. De meesten
willen gewoon een ‘dagje weg’ dus dat plannen we nog in juni.
In mei gaan we ook nog wat doen maar dat komt nog op de
PUBERapp.

SEE YOU

Van de kinderdienst
Op 3 juni gaan Ruben Feddema en Roelof Idzerda de overstap
nemen. Dit in een dienst waar muziek centraal zal staan.
Hoe? Ja, dat moeten we op het moment dat ik dit schrijf nog
bedenken.
We gaan dan ook een nieuw liedje zingen voor het begin van de
kindernevendienst.
De hele kindernevendienst stapt dus ook over.
Over op iets nieuws. Ook dat heeft met muziek te maken.
De tekst van het nieuwe liedje komt wat dichter bij het uit
elkaar gaan, van de kerkzaal naar de nevenruimte. Ook is het
de bedoeling dat we dit met de kinderen zingen voor in de kerk.
De kinderen krijgen bij de kindernevendienst het liedje mee
naar huis. Dan hopen we dat er thuis geoefend wordt.
Allemaal activiteiten dus.
Wij zien jullie graag op 3 juni bij de overstapdienst.
Marja

Oppasrooster
6 mei Esther Hoogsteen
13 mei Like Visser
20 mei Ans Stornebrink
27 mei Marielle de Jong
3 juni Tineke de Haan

