Jeugdpagina

Hoi,
Als ik dit schrijf, is het krokusvakantie… HEERLIJK!
Lekker uitslapen, logeren bij pake en beppe of misschien ben
je aan ‘t skiën in een dik pak sneeuw. Lekker even niks.
De sterren voor de playbackshow zijn al druk aan het
oefenen. De finale is niet in Burgum maar hier in Gorredijk.
Op zaterdag 16 maart van 13.30 uur t/m 16.00 uur.
Er zijn 3 acts van onze jeugd opgegeven en pake’s en
beppe’s kunnen dan ook mooi komen kijken.
Heel veel plezier en succes alvast.
10 maart is er een jeugddienst die wordt voorbereid door de
CJV. Onze eigen jeugdband “New Hope” speelt ook en het
belooft een mooie dienst te worden, dus: Komt allen!!
Groetjes, Janine en Finny

DAGJE DROUWENERZAND
Het leek ons leuk om op ZATERDAG 11 MEI een dagje naar
Drouwenerzand te gaan met groep 6 t/m 15 jaar als
afsluiting van dit seizoen. Zet alvast in je agenda!
De kosten zijn € 5 pp, ouders worden gevraagd om te rijden
en kunnen dan gratis in het park. 9.30 uur vertrek bij de
Librije en rond 15 uur weer richting huis.
We willen dan de pot van de boekenkast legen en kijken wat
er in zit. Dat nemen we mee voor dit uitje, de opbrengst is
tenslotte voor de jeugd hé! In de volgende lichtbron meer
hier over en dan kun je je ook opgeven.
Je kunt je nu ook al opgeven bij Lyanne [0627192247 ]
of bij Finny [ 0640087575 ].
Dit jaar was een probeersel vanaf groep 6 t/m 15 jaar.
Er is een grote groep van 6 t/m 8
en een aantal van 12 t/m 15 jaar.
Maar er was veel animo op de filmavond, het
pannenkoeken festijn en nu voor de playbackshow.
In april misschien nog een activiteit en dan naar
Drouwenerzand als afsluiting.
Heb je alvast leuke ideeën voor volgend seizoen?
Laat het ons weten.
Catechisatie 16+ maandag 4 maart
maandag 1 april.

Van de kinderdienst
We zijn op weg naar Pasen.
Het thema van dit jaar is een nieuw begin.
Hoe kun je een nieuw begin maken?
Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor
doen.
In de weken voor Pasen gaan we met de kinderen oefenen:
we doen dingen die nodig zijn om een nieuw begin te
kunnen maken.
Elke week krijgen de kinderen een ‘beginnersdiploma’.
Op dat diploma staat een vaardigheid. De vaardigheden zijn
tegelijk de thema’s van de verschillende zondagen.
Wij ontmoeten jullie graag bij de kinderdienst om de
vaardigheden onder de knie te krijgen.
Wij hebben er zin in!
Marja
Oppasrooster
3 maart: Marielle de Jong
10 maart: Like Visser
17 maart: Ester Hoogsteen
24 maart: Ans Stornebrink
31 maart: Marielle de Jong
7 april: Linda Hooisma
14 april: Like Visser

