
            Jeugdpagina 
 

Hallo allemaal, 
 

Ben je de laatste weken wel eens langs de kerk gefietst? En is je 

ook iets opgevallen? Nee?! Kijk dan nog eens goed!  

Scan ook eens de QR-codes die op het raam hangen. 

Heb je meegedaan aan de PinksterChallenge 2021?  

Dan hangt jouw creatie er vast ook! 

Op 25 april was er een gezinsdienst, voorbereid door de club 

van groep 6/7/8. Verderop lees je er meer over. 
 

Op 6 juni is de overstapdienst gepland voor de kids uit groep 8. 

We hopen natuurlijk dat we die dienst dan in de kerk kunnen 

houden. En zo niet, dan vinden we daar wel iets op. Als we iets 

van dit ‘coronatijdperk’ leren dan is het wel om creatief te zijn! 
 

Vlak voor Hemelvaart zijn alle jongeren (13+) die op het 

voortgezet onderwijs zitten, verrast met een tasje ‘Blik op jou’. 

Nu we richting het einde van dit bijzondere seizoen gaan, zijn 

we als jeugdraad bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe 

seizoen. We hopen dan voor iedere leeftijdsgroep in het leuke 

activiteiten aan te bieden.  

Heb je ideeën? Stuur ons een mailtje. We hopen je snel weer te 

zien! 

Groetjes, Marielle en Janine jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl 

  

Hope… 
 

Sometimes that’s all you have 
When you have nothing else 

If you have it, you have everything 



 

 

 

Agenda jeugdactiviteiten 

 

21 mei: Afsluiting PUBercafé ergens in mei/juni 
  

             Afsluiting Club groep 6/7/8 
 

30 mei: Kinderdienst 

20 juni: Kinderdienst 

 

Van de kinderdienst 
 

Inmiddels zijn we van start gegaan met het nieuwe thema 

“Hoop”. We zijn begonnen met het maken van kaarten die aan 

mensen gestuurd zijn die wel wat hoop kunnen gebruiken.  

De kinderen hebben de prachtigste creaties ervan gemaakt. 
 

De keer daarop zijn we lekker naar buiten geweest. Er werd veel 

gespeeld en gepuzzeld met letters. Daarnaast maakten we vele 

tekeningen over hoop. En met een voorzichtig lentezonnetje erbij 

was de ochtend compleet. 
 

Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de 

overstap-dienst voor de kinderen die in groep 8 zitten.  

Wordt vervolgd! 
 

Tot snel, Antje, Joukje, Lyanne, Djouke en Tineke 

 

 

 

 

 

 

 



Clubnieuws 
 

We hebben 1x per 4 weken clubavond. Door corona hebben we 

online en buiten spel. We hebben online een voorbereiding 

gedaan voor de gezinsdienst. Het was het abc over de Bijbel. 

Iedereen zat achter de pc of tablet en we kregen te horen zoveel 

mogelijk woorden met de ‘A’ uit de Bijbel. Bijvoorbeeld van Ark 

van Noach, Adam en zo verder tot de Z. 
 

Op 17 april hadden we het buitenspel ‘Jongens tegen de 

meiden’. Er werden vragen gesteld over de Bijbel. Wie het goed 

had, mocht 1 persoon uit de andere groep verwijderen.  

De groep van de meiden won het spel. Daarna deden we een 

tikspel. Er werden dan namen geroepen die afgetikt moesten 

worden. Wat waren we goed bezig! Het was erg leuk, tot de 

volgende keer. Ik kom graag weer. 

Groetjes, Johan Tjassing 

Hoi, jongens en meiden van club groep 6-7-8 
 

Dit jaar is alweer bijna voorbij.  

We zullen nog 1 keer een leuke afsluiting hebben.  

De datum daarvoor is nog niet bekend, maar dat krijgen jullie zo 

snel mogelijk te horen. 
 

En even terugkomend op de laatste keer:  

Wat was het een gezellige avond buiten met spelletjes.  

Fijn om elkaar te ontmoeten en samen iets te kunnen doen. 

 

En wat was de gezinsdienst, die wij samen mochten maken, 

goed gelukt. Van verschillende kanten kregen wij te horen, dat 

het zo mooi was met alle kinderen erbij. Jullie krijgen zo snel 

mogelijk te horen wanneer we de laatste 

keer hebben voor dit jaar.  

Groetjes, Ans en Lyanne 



PUBercafé 
 

Vrijdag 23 maart hebben we met de jeugd van 12 tot 16 jaar 

weer een leuke buitenactiviteit gedaan. Dit keer zijn we gaan 

‘lasergamen’, op het erf van familie Cornelissen.  

Het is bij het ‘lasergamen’ de bedoeling om zelf zo weinig 

mogelijk geraakt te worden en zo veel mogelijk het andere team 

te raken.  
 

We hebben ook verschillende andere spellen gespeeld zoals 

vlaggenroof. Bij vlaggenroof is het de bedoeling om de vlag van 

het andere team te veroveren. We hebben een leuke middag 

gehad en iedereen deed heel fanatiek mee! 
 

De volgende keer club is op vrijdag 21 mei.  

Vanaf dan zal de bijeenkomst van de club in de avond 

plaatsvinden in verband met het opheffen van de avondklok.  

We kijken ernaar uit om jullie allemaal weer te zien! 

 

 


