Jeugdpagina
Hallo allemaal,
Op weg naar Kerst: uitkijken naar het Licht!
Heb je tijdens de Gezinsdienst op 1e advent ook licht gemaakt? Een
kaarsenhouder, een adventsster? Of heb je een prachtig vlaggetje
gemaakt voor de adventsslinger? De Jeugdzaal is ook weer
omgetoverd in de stijl van Advent. En let goed op, want iedere zondag
komt er iets bij!
De dagen worden weer korter, het is langer donker. In deze tijd vind ik
het altijd fijn om naar Kerst toe te leven. Al die prachtige lichtjes,
lekkere warme chocolademelk en natuurlijk het Kerstverhaal; de
geboorte van Jezus.
Vind je het leuk om voorgelezen te worden, of lees je zelf graag?
Achter de QR-code hieronder vind je het Kerstverhaal. Vraag iemand
in je huis om deze te scannen. Misschien kun je samen een mooi
moment maken om dit verhaal (voor) te (laten) lezen.
We wensen jou een goede en fijne Advent- en Kersttijd!
Groetjes,
Janine en Marielle

jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Van de kinderdienst
Wat was project 'samenbouwen aan de ark’ geslaagd! Jullie
gingen met plezier naar de kinderdienst en we mochten van de
ouders horen, dat jullie er zelfs naar vroegen: ‘wanneer is er
weer kinderdienst?’ Daar worden wij heel blij van!
Ook zijn we heel blij met de hulp die we kregen van de
timmermannen Han en Sytse en onze extra steun Jessica, heel
erg bedankt!
Nu zijn we alweer begonnen met ons nieuwe project
*BREAKING NEWS*. Wat is er nu mooier nieuws, dan de
geboorte van Jezus! We gaan 4 zondagen werken aan dit
project, en op kerstmorgen mogen jullie allemaal van het
eindresultaat genieten. Zondag 12 december gaan we filmen en
daar zullen we wel 2 uur mee bezig zijn.
Na de kerst nemen we een kleine vakantie met de kinderdienst.
We hopen vanaf zondag 16 januari weer te beginnen. Hiervoor
zoeken we nog leiding. Doe je mee?
Groeten namens de kinderdienst,
Antje, Tineke, Judy (project kerst), Nynke (project kerst) en
Lyanne
Data kinderdienst kerstproject
Zondag 5 december
Zondag 12 december
Zondag 19 december
1e Kerstdag 25 december
2022: zondag 16 januari

Clubnieuws
Wat een gezelligheid was het weer de vorige keer. Dit keer
hadden we spelletjes op het thema ' toren van Babel' Er waren
6 kids en die hebben we in 3 groepen verdeeld. De volgende
clubavond (11 december) zal in het teken staan van sinterkerst,
daarover wordt via de groepsapp wel gecommuniceerd,
Mocht je nou in groep 6, 7 of 8 zitten en heb je zin om mee te
doen, laat het ons weten!

Data Club 6/7/8:
Zaterdag 29 januari 2022

PUBercafé
Zaterdag 6 november hebben we met het pubercafé de film ‘Bruce
Almighty’ gekeken. De film gaat over dat ‘Bruce’ alles vindt tegenzitten.
Later krijgt hij de taakjes van God om te kijken of hij het beter kan. Dit
blijkt moeilijker dan van tevoren gedacht.
De jeugdactiviteiten gaan met deze maatregelen die aangekondigd zijn
door de overheid gewoon door. Dat betekent dat we 11 december het
cadeauspel gaan doen. We hopen net zo’n goede opkomst als vorige
keer. Dan belooft het een gezellige avond te worden. Ben je erbij?
We beginnen 19:00 uur en zouden graag een berichtje willen krijgen
als je komt.
Groetjes, Linda en Rienk
Linda Cornelissen: 0640345294 - Rienk Taekema: 0613497309
Data PUBercafé
Zaterdag 11 december en Zaterdag 8 januari

Kerstrebus

