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Familie Scholten

zoen. We beginnen dit seizoen met ds.
Perk die het met ons gaat hebben over
ons ware gezicht. Laten we altijd zien
hoe we echt zijn en waar ons leven echt
om draait of houden we dat liever voor
onszelf? Yadah zorgt voor de muzikale
begeleiding. We beginnen om 18.45 uur,
ben jij er ook?

Voor de jeugd

Kindernevendienst
In september volgen we een deel van het
leven van Abraham, zijn zoon Isaak en
Hallo allemaal!
diens zonen Jakob en Esau.
Zondag 7 september
Zaterdag 30 augustus beginGenesis 22:1-19
nen we weer te oefenen met
1
juli
Dankbare
kinderen
van
God EigenwijZ. Vind
Abrahams geloof beproefd
kinderkoor
jij het leuk om te zingen? Dan
Efeziers 1:1-14
Zondag 14 september
ben je van harte welkom op
Genesis 23:1-21
8
juli
Gods
kerk
het koor. We oefenen elke
Sara’s dood en begrafenis
zaterdagavond van half 7 tot
Efeziers
1:15-23
Zondag 21 september
8 in de kelder van Ons
Genesis
15 juli 24
We leven in Christus half
Centrum.
Isaaks huwelijk
Efeziers 2:1-10
Alle kinderen vanaf groep 1
Zondag 28 september
zijn welkom.
22
juli
Israel
en
de
volken
samen
in Christus
Genesis 25:19:34
Esau en Jakob
Efeziers 2:11-22
Groeten,

Kindernevendienst

29 juli IchthusVakantierooster
Jeugdkerk
Hallo jongens en meisjes van groep 5
t/m groep 8! De 2e zondag van september begint er weer een nieuw seizoen
Ichthus. We beginnen samen met alle

Annemieke ter Weel

(voor vragen annemieke.terweel@home.nl)
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GEZOCHT! JOU!

Vanaf september komt groep 6 ook naar de
kindernevendienst! Hier zijn wij heel blij mee.
We zoeken alleen JOU nog om leiding te geven!
We kunnen dit alleen realiseren met meer hulp!
Ben je jong of oud, net aan het studeren, al lang aan
het werk, man of vrouw , maar lijkt je het leuk om dit
ca. 1x per maand te doen, neem dan contact op
met Ingrid Kroese 06-17098259, of Anita Steenbergen
06-20628019 of mailen naar knd@hervormdenter.nl
(ps. we geven kindernevendienst voor de groepen
1 t/m 6, dus past een andere leefijd beter bij je geen
probleem!)

Ichthus
Het jaar zit er alweer bijna op, wat gaat het toch weer snel!
In het jaarthema met gebeurtenissen waarbij water een rol speelt,
hebben we verschillende onderwerpen behandeld. Misschien was
het wonder dat Jezus en Petrus over het water liepen (behandeld
op 10 juni) wel het meest bijzonder. We mochten leren dat we in geloof en vertrouwen op God tot grote dingen in staat zijn, maar dat
we ook diep kunnen zinken als we twijfelen aan God. Gelukkig wil
Jezus ons altijd helpen!
We maken ons op voor de
afscheidsdienst voor de
kinderen van groep 8. De
Cito-toetsen zijn gemaakt,
de middelbare school is gekozen en de kinderen zijn
nog druk aan het oefenen
voor de musical waarna
ze afscheid nemen van de
basisschool. Volgend jaar
gaan er veel nieuwe dingen op hun afkomen, vandaar dat we ook als Ichthus
hierbij stil staan en hen een
passend cadeau vanuit de
kerk willen geven. ‘Dorst?’
zal hierbij het thema van de
afscheidsdienst zijn, die op 1
juli tijdens de ochtenddienst
wordt gehouden. Tot dan!

