
               Jeugdpagina  

 

Hallo allemaal, 
                                                                                 
Op het moment dat we dit schrijven, ligt er buiten nog een 
flink pak sneeuw. Hebben jullie ook zo genoten van de 
sneeuw? En misschien wel lekker geschaatst? Wat is de 
natuur toch mooi! 
 
Inmiddels zijn de basisscholen weer open. De maatregelen 
van de overheid geven ook ruimte om de jeugdactiviteiten van 
de kerk weer op te starten. Gezien de maatregelen die de 
scholen moeten treffen om besmettingen te voorkomen, willen 
we ook zorgvuldig omgaan met het opstarten van de 
jeugdactiviteiten. Wat online kan, houden we voorlopig online. 
We gaan wel kijken of we richting het voorjaar een aantal 
buitenactiviteiten kunnen organiseren.  
 
In maart staan er weer een jeugddienst op de agenda en we 
werken toe naar Pasen. In het boekje dat je (ouders) thuis 
hebt gekregen, ‘Ik ben er voor jou’, staan leuke dingen om te 
doen in de komende tijd. Bak een ‘Flapjack’, zet de 
verwarming eens een dag op 16 graden (dit is een vorm van 
vasten), maak een paasstukje of zing een mooi Paaslied. Veel 
plezier! 
 

Groetjes, 
Marielle en Janine 

 

Agenda jeugdactiviteiten 

Zondag 21 februari  Kinderdienst 
Zondag 7 maart  Jeugddienst (Kerkomroep) 
    Kinderdienst 
Zondag 21 maart  Kinderdienst 
Zondag 4 april  Kinderdienst Pasen 

Zondag 28 maart               Kinderdienst Palmpasen  



Van de kinderdienst 

 

Of eigenlijk was het meer de online kinderdienst de laatste 
tijd. Op 24 januari deden we online een quiz met elkaar. In de 
stijl van de quiz van het programma "Even tot hier" hadden de 
kinderen 4 verschillende voorwerpen in 4 verschillende 
kleuren verzameld. De meerkeuzevragen hadden allemaal 4 
antwoorden waardoor de kinderen steeds een kleur voor de 
camera hielden waarvan zij dachten dat dat het goede 
antwoord was. Er werden vele goede antwoorden gegeven! 

 
Zacheüs 

Twee weken later ging het over het verhaal van Zacheüs die in 
een boom zat. Zijn naam betekent Zuiver. Het verhaal vertelt 
dat Jezus juist op zoek is naar mensen die fouten maken, 
want die kan hij nog veel leren. Dus je hoeft je niet te 
schamen als je van jezelf weet dat je soms fouten maakt. 
Jezus houdt toch van je en wil graag dat je je deur open zet 
voor hem. Bij de online bijeenkomst was ook nog een leuke 
letterpuzzel. 

 

40 dagen tijd 
Op 17 februari begint de 40 dagen tijd. Vanaf dan starten we 
dus met het Paasproject. We hebben elkaar online gezien 
tijdens de laatste kinderdiensten, maar we hopen elkaar voor 
Pasen ook buiten of in de kerk te ontmoeten. We gaan weer 
volop met een leuk eindproject bezig. Dit zal klaar zijn op 
eerste Paasdag en hier mag het hele gezin aan meedoen! 

 
Houdt de nieuwsbrief en Facebook goed in de gaten! 

 

  



Clubnieuws 

Alweer eind februari. En nog kunnen we elkaar niet echt 

ontmoeten, daarom zijn we nu bezig om iets te verzinnen voor 

een online clubavond. Wat missen we het om leuk samen 

dingen te ondernemen, leren en maken met jullie. 

 

Houd de groepsapp maar in de gaten, daar zullen we je op 

uitnodigen. Voor degene die ook mee wil doen met de club en 

nog niet in de groepsapp zit, stuur maar even een mail naar 

lyannestam@hotmail.com. Dan voegen we je toe. 

 

Tot snel, 

Groetjes Ans en Lyanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBercafe 

Nog even geduld... Omdat de maatregelen voor de jeugd in 
jouw leeftijd (12-16 jaar) anders zijn dan die voor de jongere 
kinderen, gaan we zorgvuldig om met het opstarten van het 
PUBercafe. We hopen dat we in het voorjaar een 
buitenactiviteit voor jullie kunnen organiseren. Je ontvangt 
dan een persoonlijke uitnodiging. Stay tuned! 
 

 

 

 

 

 



 

 


