Jeugdpagina
Hallo allemaal,
Het nieuwe jaar is alweer begonnen. Ben je er al een beetje
aan gewend dat het 2019 is? Of schrijf je bovenaan je toetsblaadje of brief nog automatisch 2018?
Heel veel volwassenen beginnen een nieuw jaar met goede
voornemens. Bijvoorbeeld, minder snoepen, meer sporten of
minder vaak boos zijn. Eigenlijk is dat best gek, want je kunt
toch elke dag proberen om minder te snoepen, meer te
sporten of minder vaak boos te zijn?
Of dat nu in januari of in augustus is, het kan altijd.
Wat wil jij vandaag anders doen?
Groeten, Finny en Janine

GENADE - zondag 3 februari
Op zondag 3 februari is er een gezinsdienst met het thema
‘Genade’. Een moeilijk woord, en wat betekent het nu
eigenlijk?
De gospelgroep ‘In His Name’ (In Zijn Naam) zingt liederen,
speelt sketches: er gebeurt van alles in deze dienst. Kom jij
ook?

Agenda kinder- en jeugdactiviteiten
Zondag 3 februari
Maandag 4 februari

Gezinsdienst “Genade”
Catechisatie 16+

En om alvast in de agenda te zetten:
Zondag 10 maart
Jeugddienst
Zaterdag 23 maart
Playbackshow YMCA

Playbackshow
YMCA Stars 2018: Let’s shine!
Het jaarlijks terugkerende evenement YMCA Stars is
altijd een groot feest. Heb jij een talent dat je graag
(individueel of in een groep) op het podium zou willen
laten zien? Dan is deze middag echt iets voor jou!
Heb jij de mooiste, leukste, grappigste of origineelste
act? Dan kun je ook nog een mooie prijs winnen!
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 mogen meedoen. Alle
deelnemers zullen als echte sterren verwelkomd worden.
Op zaterdagmiddag 23 maart 2019 is de volgende editie
van YMCA Stars.
Tijdens de bonte avond in het startweekend bleek wel
dat we veel dans- en zangtalent hebben. Doe je mee?
Geef je dan op bij Finny, Janine of Botsje.

Rooster kinderoppas
13 januari
20 januari
27 januari
3 februari
10 februari
17 februari
24 februari
3 maart

Ans Stornebrink
Marielle de Jong
Linda Hooisma
Like Visser
Ester Hoogsteen
Ans Stornebrink
Linda Hooisma
Marielle de Jong

Van de kinderdienst
Wat een feest was het weer op kerstmorgen.
Zoveel kinderen, zo blij en spontaan. Zij vertelden ons hoe wij
in deze tijd vrede kunnen maken. Laat dit voor ons een
leidraad zijn voor het komende jaar. Ook voor ons als leiding
een goed advies. Samen werken, dan sta je sterk.
De dubbelrollen waren ook goed bedacht. Iedereen kon zo
goed verstaan wat er gezegd werd.
Complimenten voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.
En natuurlijk bedankt voor jullie inzet.
Vanaf maart komt Antje Dijkstra ons team versterken. Van
harte welkom! We kunnen natuurlijk nog wel meer
versterking gebruiken. Veel plezier toegewenst.
Marja

Terugblik pannenkoekenbuffet
Zaterdag 15 december vulde een pannenkoekengeur de
Ontmoetingskerk. Na een middag hard werken aan de posters
van Bureau Knetter (de kerstmusical), hadden de kinderen
wel zin in pannenkoeken!
Binnen een kwartier had iedereen zijn buik vol met (of van de)
pannenkoeken. De meest bijzondere combinaties werden
gemaakt: pannenkoek met hagelslag of stroop en slagroom, of
een pannenkoek met stroop, smarties, poedersuiker en jam.
Je kon het zo gek niet bedenken. Het smaakte goed, en het
was reuze gezellig!
Pannenkoekenbakkers, bedankt!
Volgend jaar weer?!

Kleurplaat

