
               Jeugdpagina  

 
Hallo allemaal, 
                                                                                 
We hebben het jaar 2020 afgesloten en er is al vaak gezegd dat 
het een raar jaar was. Maar gelukkig hebben we ook mooie 
zaken om op terug te kijken. De kinderdienst heeft wat moois 
kunnen maken van het kerstproject. Vlak voor de lockdown 
waren de opnames voor de stop-motion film klaar en deze kon 
dus in de kerstdienst bekeken worden. 
We begonnen december met een jeugddienst, deels in de kerk 

en deels thuis. Naast de knutsel‘post’ hebben de kinderen van 
de kinderdienst en alle vrijwilligers in het jeugdwerk ook nog 
een verrassing thuis gehad.  
Voor de jeugd was in december een KerstChallenge.  
Hieronder meer daar over. 
 
Het is lastig vooruitkijken. We gaan verder met het jeugdwerk, 
maar we weten nog niet wanneer we weer mogen beginnen. 
Eerst moeten de scholen en de kerk weer open zijn. Verderop 
lees je de plannen van de clubs. 
 
Groetjes, 
Marielle en Janine 

 

KerstChallenge 2020 Terugblik 
 
Zaterdag 19 december gingen 7 tieners op zoek 
naar het Geheim van het Icoon. De start was 
lastig en de techniek werkte niet overal goed 
mee, maar daarna kwamen de tieners op stoom! 
En ze hebben het Geheim van het Icoon 
ontrafeld! Het was een gezellige puzzelavond. 
Hopelijk kunnen we de volgende Challenge weer 
op locatie doen!



 

Van de kinderdienst 

Om te beginnen wenst de leiding van de kinderdienst iedereen 

een kleurrijk en hoopvol 2021! 
 

 

Het jaar 2020 was een heel gek jaar.  Ook voor de kinderdienst. 
In maart moesten we ineens zomaar stoppen met alles. 
Maandenlang konden we niks doen in de kerk. Met online 
werkjes en af en toe wat dingen rondbrengen konden we op 
afstand toch samen zijn. 
 

Maar 2020 bracht ook goede dingen. Door de lange stop hadden 
we ook tijd om na te denken. En toen we in september dan 
eindelijk weer mochten gooiden we het direct over een andere 
boeg! Vanaf die tijd werken we met projecten van een aantal 
weken, met altijd een spetterende afsluiting. En met succes! 
Vele kinderen kwamen weer naar de kinderdienst en de groep 
was voor het eerst sinds een lange tijd weer best groot. Meestal 
zo rond de 12-14 kinderen. We zijn ook gestart met social 
media, want 2020 was een jaar waarin online contact veel 
waard was omdat fysiek contact niet altijd mogelijk was. 
 

2020, een jaar van ups en downs. Zo moesten we voortijdig het 
kerstproject stoppen vanwege de lockdown. Gelukkig waren we 
al heel ver gekomen en kon Djouke de film toch nog tot een heel 
mooi einde brengen. Een première in de kerk werd het niet, 
maar ook hier was nog wel iets op te verzinnen. De kinderen 
kregen allemaal een tasje thuis met chocomel, popcorn en een 
mooie mok van de kinderdienst, zodat ze er thuis een feestje van 
konden maken tijdens de uitzending van de film. 
 

We hopen op een mooi 2021 waarin weer meer mogelijk is.  
Wij laten gauw weer van ons horen! 
Groetjes van alle leiding van de kinderdienst, 

Antje, Djouke, Lyanne, Joukje en Tineke 

 

 
 
 



Clubnieuws 
Ja, eindelijk mochten we in november weer beginnen met club, 

hebben ook data voor het nieuwe jaar doorgegeven, en nu is het 

afwachten. Wat hebben wij veel zin om met jullie weer gezellige 

clubavonden te beleven. Helaas gaat 16 januari niet door, maar 

we hopen op een knalgezellige avond op 13 februari.  

Zijn jullie nog aan het nadenken over de naam? 

Mochten er nog kinderen zijn die in groep 6-7-8 zitten die ook 

willen komen, kunnen jullie dan even een mailtje sturen naar 

jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl met jullie telefoonnummer, 

dan houden we jullie via WhatsApp op de hoogte. Jongens en 

meiden, wij hopen jullie snel weer te zien.  

Groetjes Ans en Lyanne 
 

Terugblik 1e clubavond 2020 
De 1e clubavond van 2020 was erg leuk. We deden bingo met 

een sinterklaasverhaal waar cijfers in werden genoemd. Eerst 

deden we 2 rijen, als je er 2 had, kreeg je een klein prijsje, 

bijvoorbeeld een moppenboekje, stiften en nog meer… Als je de 

volle kaart had, kreeg je een grote prijs. Je kon bijvoorbeeld een 

box, geen ja geen nee (spelletje) 99 games en nog meer winnen. 

Terwijl de bingo bezig was, kregen we wat pepernoten en wat te 

drinken. Op het einde kreeg iedereen een brainpuzzle, zodat 

niemand met lege handen naar huis ging. Het was echt super 

leuk! We hebben nu al zin in de volgende keer en zij benieuwd 

wat we dan gaan doen.  Groetjes, Birte, Roseanne en Marit.  
 

PUBercafé 

Het plan voor het opstarten van het PUBercafé was klaar en 
toen kwam de lockdown. Helaas moeten we het openen van het 
PUBercafé nog even uitstellen. Zodra we kunnen starten, 
ontvang je een uitnodiging. 
 

Agenda jeugdactiviteiten 
Helaas kunnen we hier nog geen data neerzetten. Houd de 
digitale nieuwsbrief, de website en/of de Facebookpagina 
Kinderdienst Ontmoetingskerk Gorredijk in de gaten voor 
actuele informatie. 
 



 

 


