februari – april 2020

Nieuwsbrief Jeugdraad
over activiteiten voor kinderen, jongeren en hun ouders
Graag informeren we jullie over de volgende activiteiten:
Vrijdag 7 februari
Tienersoos Sirkelslag
Levensbron
Jongeren van 12-16 jaar ontmoeten elkaar voor het interactieve landelijke spel Sirkelslag
YOUNG. De tieners strijden online met honderden andere tienergroepen in Nederland. Dit
jaar staan alle spelen in het kader van het bijbelboek Jona. Neem gerust een vriend(in)
mee. Meer informatie bij Tibbe.

19.30 uur

Zondag 9 februari
Evangelisatiedienst Dwars door de Bijbel!
Levensbron
9.30 uur
Kees Posthumus, verhalen verteller, komt op zondagmorgen als gast in onze
Evangelisatiedienst. Hij neemt ons mee om op eigen manier de verhalen in de bijbel te
zien. Tientallen bekende en onbekende verhalen uit Oude en Nieuwe Testament zijn
samengebracht in een wervelend reisverhaal. Alle liefdes uit de Bijbel, de verloren zoon
heen en terug, profeten met hun ongemakkelijke boodschap, Jona in een liedje; in ruim
een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel. Kom, want dit wil jong en oud
niet missen!! De voorstelling is geschikt voor volwassenen, jongeren en kinderen vanaf groep 8.
Zaterdag 7 maart

Gezellige avond op Club
Levensbron
19.00 uur
Een bingo avond voor de kinderen (groep 4-8) in de soosruimte van de kerk. Meer
informatie bij de clubleiding Herman, Ellen, Amanda of Ellen.

Zondag 8 maart
Jeugddienst
Goede Herderkerk
17.00 uur
Op zondag 8 maart is er een jeugddienst in de Goede Herderkerk (Seringenstraat 1). De dienst begint om
17:00. Na de jeugddienst is er een maaltijd. Mocht u/jij hier aan deel willen nemen zou de
jeugddienstcommissie het fijn vinden als u/jij een mailtje zou willen sturen naar jdc@ghkridderkerk.nl.
Donderdag 19 maart Geheime avond
Levensbron
19.45 uur
Wat blijft er over als alle uiterlijke vertoon wegvalt? Die vraag komt geheid op je af als je met je kerk of
groep een Geheime Kerk-bijeenkomst houdt in samenwerking met Open Doors. Je ontdekt hoe vervolgde
christenen hun geloof beleven, vaak in de zwaarste omstandigheden. Geïnitieerd door Leendert Guiljam en
Open Doors. Meer informatie bij Martin de Geus.
Vrijdag 20 maart
Tienersoos
Levensbron
19.30 uur
Jongeren van 12-16 jaar ontmoeten elkaar voor een gezellige avond met elkaar. Neem gerust
een vriend(in) mee. Meer informatie bij Tibbe.
Zondag 5 april
Gezinsontmoeting Palmpasen
Levensbron
In voorbereiding op de Goede Week gaan we met kinderen en hun ouders Palmpaasstokken
maken bij de gezinsontmoeting. We lezen met elkaar het verhaal dat Jezus in Jeruzalem
aankomt op een ezel. In een palmpaasstok zitten de symbolieken van de Goede Week en
Pasen verborgen. We sluiten af met een lunch. Graag aanmelden uiterlijk 1 april bij Jolanda.

Donderdag 9 april

11.00 uur

Tienersoos & The Passion De Levensbron
20.15 uur
De tiende editie van The Passion wordt gehouden in Roermond. Hij vindt plaats op
Witte Donderdag. Kom hem samen met de tieners kijken op een groot scherm in de
soosruimte. Een warm welkom. Meer informatie en aanmelden bij Tibbe.

Jeugdraad De Levensbron, Jan Luijkenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk, jeugd@levensbron.nl

februari – april 2020

En verder…
Word jij onze nieuwe jeugdwerk collega?
Gezocht leiding voor kindernevendienst & tienerdienst
Ben jij bewogen met kinderen en/of jongeren in onze gemeente?
Ga je graag om met hen? Vind je het leuk om een band op te bouwen met
kinderen en/of jongeren?
Dan kunnen we jouw talenten heel goed gebruiken!

We zoeken leiding voor de kindernevendienst.
Een keer per maand verzorg jij de kindernevendienst tijdens de kerkdienst. We gebruiken
uitgewerkt materiaal Kind op Zondag , dus je hoeft niets zelf te bedenken. Twee keer per jaar is er
een overleg met de andere leiding.

We zoeken leiding voor de tienerdienst.
Een keer in de 3 maanden verzorg jij de tienerdienst onder kerktijd. Je werkt
samen in een team van creatievelingen. Voor de bijeenkomsten gebruik je
uitgewerkte programma’s van de werkvormenbank van JOP. www.jop.nl
Gezocht draagbare cdspeler met cdtjes
Voor de oppasruimte zoeken we een cdspeler om gezellige kinderliedjes te kunnen
draaien. Bij de oppas komen kinderen van 0 t/m 3 jaar. Misschien heb jij een
cdspeler staan die je niet meer gebruikt omdat je altijd via Spotify of iTunes luistert.
Cdtjes met bekende kinderliedjes en/of christelijke cdtjes zoals Oke4kids of
Opwekking zijn van harte welkom. Stuur een berichtje naar Jolanda als je iets wilt doneren .
Meer informatie?
Bel, e-mail, whatsapp met jeugdraadslid Tibbe 06-17844201 of jeugdwerker Jolanda van der Pol
06-37474733 of jeugd@levensbron.nl
Mocht je deze informatie van de jeugdraad van De Levensbron niet willen ontvangen, stuur dan een bericht dan halen we je van de lijst.
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