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Vakantie Bijbel Week
Beste jongens en meisjes, papa’s en mama’s,
opa’s en oma’s en iedereen die dit leest,
Hebben jullie er ook zo’n zin in dit jaar in de Vakantiebijbelweek?
De Vakantiebijbelweek is dit jaar op
dinsdag 28 augustus, woensdag 29 augustus en donderdag 30 augustus.
Het thema is dit jaar ‘Zoek het uit!!’
Wij gaan samen met jullie van alles uitzoeken. Wat wij dan bedoelen? Nou, kom
gewoon gezellig! Wij gaan zingen, je krijgt een Bijbelverhaal te horen, Youp en Maggi zijn er, maar je mag zelf ook gewoon het lekker gaan uitzoeken wat je wilt gaan
doen.
Op dinsdag en woensdag is de onderbouw, groep 1 t/m 4 in het Hervormd Dienstgebouw. Wij gaan slopen, schminken, voetballen, knutselen, springen op het springkussen en er zijn nog veel meer leuke dingen om te doen, dus je mag het dan lekker
uitzoeken. De ochtenden zijn van 9.30 - 12.00 uur. Je bent welkom vanaf 9.15 uur.
De bovenbouw is bij Ons Centrum op dinsdag en op woensdag zijn zij bij Plan de
Lee. Ook daar zoeken ze het met elkaar uit! Hier ben je ook welkom vanaf 9.15 uur.
De ochtenden zijn van 9.30 - 12.00 uur. Op donderdagavond om 19.00 uur is de
gebruikelijke filmavond die je natuurlijk niet mag missen.
De donderdagochtend verzamelen wij ons allemaal (onder- en bovenbouw) vanaf
9.15 uur bij het Hervormd Dienstgebouw. Vanaf 9.30 uur wordt het heel spectaculair dan gaan we namelijk met alle groepen een vossenjacht houden en als afsluiting
gaan we PANNENKOEKEN ETEN!!!
Deze ochtend duurt tot 12.30 uur!
Maaaaar: wij kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Wij zoeken namelijk nog oude/
kapotte apparaten zoals een computer of iets anders wat gesloopt kan worden.
Knutselmateriaal, zoals pringlebussen, kurken en knopen. We zoeken ook nog een
paar mensen die ons willen helpen op dinsdag-, woensdag- of donderdagaochtend.
Tot slot zoeken we nog kleren/uniforms o.i.d. voor de vossenjacht. Aanmelden kan

via vbw@hervormdenter.nl.
Op zondagmorgen 2 september om 9.30 uur sluiten wij de Vakantiebijbelweek af in een gezamenlijke kerkdienst in de Nederlandse Hervormde Kerk.
In deze dienst zal Ds. F. den Oudsten voorgaan.
Wij hopen jullie en u allemaal te zien!!
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Van de jeugdouderlingen
We genieten al weken van zonnig en droog weer en
nu zijn dan ook eindelijk de vakanties begonnen. Na
weer een jaar school of werk is het tijd om uit te rusten
en te genieten van je vrije tijd. Lekker thuis, af en toe
een dagje weg of op vakantie naar een ander land, iedereen viert vakantie op zijn of haar eigen manier. Zo
is het ook met de kerk en geloven. Iedereen doet dat
op een andere manier. De een houdt bijvoorbeeld van
de mooie oude Psalmen ondersteund door het krachtige kerkorgel, anderen houden van de wat nieuwere
liederen en begeleiding met diverse instrumenten. De
een vindt het fijn om veel voor anderen te bidden, terwijl de ander juist praktisch wil dienen. Omdat iedereen
zo verschillend is, is het goed om met elkaar te praten
over deze dingen. Niet om iemand jouw standpunt op
te dringen, maar juist om die ander te leren begrijpen.
Dit willen we ook vormgeven in de komende Startzondag. Op deze dag willen we de ontmoeting centraal
stellen. Verderop in dit kerkblad zal er meer over verteld worden. Wij hopen dat jullie als jongeren ook op
deze dag erbij zijn, want onze gemeente is zonder jullie
niet compleet.
Ondanks de vakantieperiode zijn veel gemeenteleden
alweer druk bezig met het jeugdwerk voor het nieuwe
seizoen. De uitnodigingsbrieven voor de catechisaties

worden gemaakt, het clubwerk en Ichthus wordt voorbereid. De oppasdienst en de kindernevendienst gaan
gewoon door in de vakantie. De laatste voorbereidingen voor de VakantieBijbelWeek zijn in volle gang. Zoals jullie gehoord hebben, belooft het ook dit jaar weer
super leuk te worden. Dus als je nog twijfelt, kom en
geniet mee. (Dat geldt trouwens ook voor iedereen die
wil helpen, twijfel niet en kom!)
Net als vorig jaar willen we aan het begin van het nieuwe seizoen weer een startavond voor de leidinggevenden van het jeugdwerk organiseren. We waren vorig
jaar zeer verrast door de mooie opkomst, we hopen
jullie deze keer ook allemaal weer te ontmoeten. Was
je er de vorige keer niet bij, kom dan als je kunt, nu
wel. Want wat was het goed om met elkaar samen te
zijn, het jeugdwerk doen we niet alleen, maar juist met
elkaar. De definitieve uitnodiging zullen jullie te zijner
tijd ontvangen.
Ten slotte, zo af en toe komt ons ter ore dat er een
jongere ziek is of geopereerd wordt. Ook voor deze
jongeren willen wij er zijn. Zo is er ook laatst, in samenwerking met de diaconie, een aardigheidje gebracht bij
een jongere uit onze gemeente. Wat ons betreft mag
dit wel vaker, dus ken je iemand die wel een opsteker
kan gebruiken, laat het ons of de diaconie weten.
Een fijne vakantie en tot ziens!
Gerben Kroese en Erik Scholten

Youth-Alpha 2019
Na een aantal jaar te hebben overgeslagen zal in januari 2019 weer een Youth-Alpha van start gaan.
Voor wie? Youth-Alpha is bedoeld voor jongeren van 15
t/m 18 jaar die meer willen weten over het christelijk geloof. Iedereen is van harte welkom, of je gelooft of niet!
Wat is Youth-Alpha? Samen met andere jongeren ga je
tijdens 10 interactieve avonden op zoek naar antwoorden op vragen,
zoals: Hoe zit het met God? Wie is Jezus? Heeft Hij wel ooit bestaan?
Wat moet ik met het geloof? Wat heb ik er aan? En wat moet ik dan
geloven? De avonden beginnen we door gezellig samen te eten.
Daarna volgt er een kort, inspirerend verhaal waar je in kleine groepjes
later over doorpraat. Je zit elke week in hetzelfde groepje, waardoor
je elkaar steeds beter leert kennen. Naast dat je in het groepje kunt
doorpraten over het verhaal is er ook ruimte voor vragen over je geloof waar je bijvoorbeeld in die week tegenaan gelopen bent. Geen
vraag is te gek om te stellen!
Waarom? Je ontmoet leuke, nieuwe vrienden. Je denkt samen na
over 10 inspirerende onderwerpen, bijvoorbeeld: Wie is Jezus? Hoe
leidt God ons? Hoe zit het met de kerk? Iedereen komt met zijn eigen
vragen, verhalen en ideeën. Daar is alle ruimte voor. En het is helemaal gratis! Lijkt het je wat en wil je je aanmelden of wil je wat meer
weten over Youth-Alpha? Dan kun je nu al mailen naar: youthalpha@
hervormdenter.nl.
We houden je op de hoogte voor meer informatie en hopen je in januari te ontmoeten!
Tip: kijk ook eens op www.alphayouth.nl, hier vind je nog meer informatie en leuke filmpjes!

