• 2e Kerstdag, Kinderdienst
• Sirkelslag

Kinderdienst Tweede Kerstdag
Hebben jullie alle sterren gevonden? En inmiddels iemand blij gemaakt met
de mooie kaart?
Op zaterdag 26 december, 2de Kerstdag, proberen we er samen iets leuks
van te maken. Tijdens de online dienst houden we een preekbingo. Daarvoor heb je als het goed is een bingokaart gekregen, zorg dat je deze klaar
hebt liggen. Als het verhaal van de ezel Jesse wordt verteld start de bingo.
Verder hopen we samen ook te kunnen genieten van mooie Kerstliedjes.
Misschien is het leuk om mee te doen met een muziekinstrument, net zoals
we altijd met elkaar in de kerk doen.
Doen jullie allemaal mee?
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Sirkelslag kids
Vrijdagavond 20 november hebben we met 7 enthousiaste kinderen in de
leeftijd van 8-12 jaar Sirkelslag KIDS gespeeld. Sirkelslag is een spannend
en interactief spel van Jong Protestant en wordt op hetzelfde moment gespeeld door diverse groepen in het hele land. De wedstrijd bestaat uit verschillende spellen met een bijbels thema of verhaal.
Dit jaar zijn we met meer dan 300 teams door heel Nederland op reis gegaan en hebben apostel Paulus gevolgd op zijn rondreis om het goede
verhaal van Jezus en God te delen. Paulus kennen we van alle brieven die
hij heeft geschreven, maar hij deed meer dan rustig brieven schrijven en
verhalen vertellen. Ja, hij maakte spannende reizen naar verre landen en
onbekende steden. Hij werd gevangen genomen en belandde in bijzondere
en spannende situaties. Toch stopte hij niet om te vertellen over Jezus en
God.
De kids hebben goed hun best gedaan en sportief en gezellig gespeeld! We
zijn trots op jullie! En….we hebben de 65ste plek behaald een mooie prestatie!
Vrijdagavond 5 februari 2021 wordt afhankelijk van de coronamaatregelen
Sirkelslag Young georganiseerd voor jongeren tussen de 12-16 jaar. Noteer
deze datum in je agenda!
We houden jullie op de hoogte of dit doorgang kan vinden.
Johan van Dijk Jeugddiaken
Edith van Olst Jeugdouderling
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