
               Jeugdpagina  

 
Hallo allemaal, 

                                                                                 
Het is weer herfst. Deze jeugdzaal is omgetoverd naar het thema 
van de kinderdienst: Dieren in de Bijbel. 
 

Op 19 september hadden we een gezellige startzondag, waar we 
een heel aantal van jullie ontmoet hebben bij de spelletjes, 
workshops en de lunch. 

Alle activiteiten zijn inmiddels weer gestart. Er is een kalender 
opgesteld voor het eerste halfjaar. Als het goed is hebben jullie 
die allemaal gehad en anders kun je die terugvinden op de 
website, onder het kopje jeugd. 
 

De kinderdienst werkt nu met projecten. Er is om de zondag een 
kinderdienst. De andere zondagen vind je achter in de kerk een 
tafel met materiaal, kleurplaten en binnenkort ook boekjes om 
tijdens de dienst te gebruiken.  
 

Het volgende waar we naar uitkijken is de jeugd/gezinsdienst op 
28 november. Zet deze vast in je agenda. Daarnaast beginnen 
we binnenkort met de voorbereidingen voor het kerstproject. 
Groetjes, 
Janine en Marielle  jeugd@ontmoetingskerkgorredijk 
 
Agenda jeugdactiviteiten 

Jeugd/gezinsdienst 28 november 2021 

Van de kinderdienst 

We zijn weer begonnen! Na een welverdiende zomervakantie zijn 
we weer aan de slag gegaan.  Als eerste namen wij als team 
afscheid van Djouke. Heel veel van jullie hadden het 
vriendenboekje ingevuld en alle bladen samen is het een 
prachtig boek geworden die we aan haar hebben kunnen geven. 
Djouke heeft erg veel voor ons betekend de afgelopen jaren en 
we gaan haar en haar eindeloze enthousiasme en creativiteit 
enorm missen. We bedanken haar voor alles wat ze voor ons 
gedaan heeft! 



 
Terug naar het hier en nu. Na een mooi startweekend is het 
eerste project van start gegaan en het thema is “dieren in de 
bijbel”. Jessica is ons komen helpen met dit project, waar we 
erg blij mee zijn. Samen bouwen we aan de ark van Noach, 
lezen we zijn verhaal, luisteren we naar muziek en knutselen we 
van alles wat daarbij hoort. Inmiddels zijn de eerste delen al 
gemaakt en we zien uit naar de rest.  
Op zondag 7 november gaan we aan de andere mensen in de 
kerk laten zien wat wij hebben gemaakt!   
Komen jullie allemaal helpen? 
Tot dan!  Antje, Joukje, Lyanne, Jessica en Tineke 
 

Data kinderdienst 1e project 

Zondag 26 september 

Zondag 10 oktober 

Zondag 24 oktober 

Zondag 7 november 
 

Clubnieuws 
 

Wat fijn dat we weer samen kunnen komen. Wanneer jullie dit 

lezen is de eerste clubavond alweer geweest, Deze avond hebben 

we Bijbelse challenges gedaan rond het verhaal van Bartimeüs. 

We hebben, geblinddoekt, een ander geschminkt, blind proeven 

van zure veters, honing, chocolade rozijnen en voelen aan slijm 

en harige spinnen. Daarna hebben elkaar nog begeleid met het 

tekenen van een soort doolhof. Het was supergezellig en met 

tien kids een mooie start van het clubseizoen. 
 

In de toekomst hopen we meer challenges te kunnen doen om 

de avond op te starten. Dit jaar willen we ook weer een avond 

figuurzagen en gaan we sinterklaas vieren. Ook mogen we weer 

een kerkdienst helpen organiseren, dus er staat genoeg op de 

planning voor het komende seizoen. 
 

Tot de volgende clubavond Ans en Lyanne 
 

Data Club 6/7/8 

Zaterdag 30 oktober zaterdag 27 november 

 



PUBercafé 

Het nieuwe seizoen is weer van start. Dat betekent dat ook het 
PUBercafé weer gaat opstarten. De eerste avond was op 8 
oktober. De PUBer-avonden zullen op de tweede vrijdag in de 
maand gehouden worden. Het kan zo zijn dat het een keer op 
een andere avond gedaan wordt, dit zal altijd in overleg gaan 
met de jeugd. 
Rienk en ik zijn van plan er weer een leuk seizoen van te maken 
met gezellige en leuke activiteiten. 
Het PUBercafé is voor de jeugd vanaf klas 1 van de middelbare 
school tot en met 16 jaar. Wil jij hier ook heel graag bij zijn? 
Meld je dan aan bij iemand van ons door een berichtje te 
sturen. Verdere informatie zal volgen. 
 

We zien jullie graag weer in het PUBercafé, tot dan! 
Groeten Linda Cornelissen en Riek Taekema 
Linda Cornelissen: 0640345294 - Rienk Taekema: 0613497309 
jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl 
 
 

 

Data PUBercafé (onder voorbehoud) 
 

Vrijdag 12 november    Vrijdag 10 december 
 
 
Week van de opvoeding 

 
 
Als opvoeders en gemeenteleden met kinderen 
en jongeren in gesprek gaan over levens- en 
geloofsvragen komt het geloofsgesprek op gang. 

Jong Protestant biedt ondersteunend materiaal. 
Zo kun je gratis het spel Het Goede Verhaal 
bestellen op de website van 
www.jongprotestant.nl.  
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