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Heerlijk nieuws: Deze zondag is er weer een gezinsdienst!
 
Velen van jullie hebben zich opgegeven, dus we vormen weer een echt kerk(je)! We hebben er zin
in, weer fijn samen naar de kerk na twee maanden! Het onderwerp is: Vertel het samen door! We
gaan het hebben over de discipelen nadat Jezus naar de Hemel is gegaan: Hoe moet dat nu
verder? Hoe moeten ze de rest van de wereld nou vertellen over het goede nieuws?
 
Ik kan al verklappen dat er pingpongballen, stiften en ballonnen klaar liggen. 
 
Enne... je ouders moeten hun mobieltje meenemen!
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ONLINE KINDERNEVENDIENST

...daar ben ik weer met alweer de derde editie van het Bron Kind & Jeugd nieuws. 
 

In deze nieuwsbrief lees je weer allerlei nieuwtjes over het jeugdwerk. In elk geval
staat er iets in over de gezinsdienst van komende zondag en de tieners moeten hun
brievenbus in de gaten houden.... 
 
Heb je tips of vragen? Stuur me een mailtje op jeugdwerk@wijkgemeentedebron.nl
 
P.S. Wat leuk dat jullie zoveel bellenblaas foto's hebben gestuurd voor de Pinksterviering!
Wat ons betreft was de gezamenlijke dienst een groot succes.
Bedankt voor jullie bijdrage!

GEZINSDIENST ZONDAG 7 JUNI

HALLO...

Vanaf 1 juli kun je weer naar de kerkdienst in de Sionskerk komen. Vanwege Corona hebben we wel een heleboel
afspraken met elkaar gemaakt over hoe we zo veilig mogelijk samen in de kerk kunnen zijn. Alle gemeenteleden krijgen
hier nog een brief over. 
Een van de afspraken is dat er voorlopig nog geen kindernevendienst is tijdens de kerkdienst omdat er anders teveel
heen en weer gelopen wordt. Dat vinden we heel jammer maar wel begrijpelijk. De online kindernevendienst op
YouTube gaat daarom voorlopig gewoon door. Op 7 juni is er vanwege de gezinsdienst natuurlijk geen
kindernevendienst.



“Tieners zijn de toekomst” en daar zetten we bij de Bron graag op in.
Door elkaar te ontmoeten, samen dingen te doen en samen te eten
zijn we met elkaar in verbinding. In deze tijd is dat lastig, daarom is
het belangrijk elkaar in figuurlijke zin vast te houden. 
 
We willen graag wat vaker tieneractiviteiten organiseren vanuit de
Bron. Het doel is allereerst ontmoeting en daarnaast een stukje
verdieping. De tieneractiviteiten sluiten aan bij wat tieners
bezighoudt, altijd gecombineerd met een passende tienermaaltijd.
De ervaring leert; patat en snacks zijn vaak niet aan te slepen. 
 
Ons verlangen is dat er zich meer en meer tieners aanmelden om
aan de activiteiten mee te doen. Laten we breder kijken dan onze
eigen gemeente en elkaar vasthouden, sterk maken, stimuleren en
bovenal genieten van dat wat God ons geeft. 
 
Gods plan met de wereld, betekent ook een plan met onze tieners.
Laten we dat plan met elkaar uitvoeren en uitwerken.

Hoi allemaal,
 

We hebben met de club weer allerlei leuke knutsels gemaakt. tja tot dat het niet meer mocht wegens de Corona.

We zaten midden in de paasknutsel. Een ballon omwikkelt met draad (die vol met lijm zat). Helaas konden 

we hem niet meer afmaken. 

Gelukkig hebben we de paaseieren nog bij een ieder kunnen brengen, met een instructie om het af te maken.

Tja en toen was het wachten op het moment dat we weer mochten.

We zijn 15 mei weer even gestart.
En toen was het alweer hemelvaart en pinksteren. 

Gelukkig 12 juni zien we elkaar weer.
 

We hebben wel wat dingen afgesproken vanwege het Corona virus:

- Ben je snotterig of ziek dan blijf je thuis
- we zitten in de Wijkzaal, zodat we meer bewegingsruimte hebben.

- als je binnen komt dan even je handen desinfecteren
- De papa's, mama's opa en oma's blijven buiten wachten als we klaar zijn.

- We maken de tafels extra schoon.

- We zitten in een vierkant met telkens 1 lege stoel tussen de kinderen.

 

groetjes, Nicolina, Jenneke, Geeske, Nicole en Annemarie
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Tieners 

KINDERCLUB

De volgende
tieneractiviteit is op

zaterdag 13 juni 
van 17.00-20.00 uur 

in de Wijkzaal
 

Tieners krijgen een
uitnodiging thuis

Wist je dat...

 
Anouk alle meiden uit haar klas enthousiast heeft

gemaakt voor de club?

Lizanne 1 keer is wezen kijken en niet meer weg wil?

Hannah een buurmeisje meebracht en die ook graag de

volgende keren wil komen?

De dominee op 15 mei op bezoek is geweest en mee

gedaan heeft met de club?

Het favoriete clublied: de wijzen, is compleet met

gebaren en geluiden?

Een rivier vol van Vrede ook vaak gezongen wordt?

 


