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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?
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Kindernevendienst

Kindernevendienst
In september volgen we een deel van het
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Jeugdkerk Ichthus
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)
7

Clubnieuws
Hallo jongens en meisjes,
Het seizoen is bijna voorbij. In april nog maar
2 keer club, op woensdag 3 en 17 april. De laatste avond gaan we natuurlijk iets leuks doen. We
vertellen nog niets… De begin- en eindtijd voor
de laatste avond laten we je nog weten. We hopen dat jullie er allemaal zijn in april!
Groetjes van de leiding.

Ichthus
In het kerkelijk jaar zijn we onderweg naar Pasen.
Naast het kruis zit de palmpasenstok vol andere symbolen: palmtakken, haan van brood, eieren, 30 rozijnen en een krans of kroon. We zijn benieuwd of jullie
ons de betekenis van de symbolen kunnen vertellen!
Lukt dat niet? Dan horen jullie het 14 april van ons. 
Tot dan!
Als leiding zijn we begonnen aan de voorbereiding
van de overstapdienst van Ichthus. Deze staat gepland op 30 juni. Noteer deze datum vast in je agenda!

Potgrondactie
Ook dit jaar hebben we weer de potgrondactie gehouden. En…..we hebben beter verkocht, dan vorig jaar. Dit komt met name door de invoering
van de bestelmodule via de website van de kerk. Gerben Kroese heel erg
bedankt nog hiervoor. Dat verkopen aan de deur ook nog steeds heel goed
werkt, heeft het winnende team van Anja ter Steege weer bewezen dit jaar.
Samen met Tamar, Amber en Kyano hebben zij in een paar uurtjes voor
€ 375,= verkocht!!! Deze toppers worden, tijdens het kamp nog verrast met
een leuke prijs. Hierdoor kunnen we dit jaar € 1.000,= aan Stichting De Zonnebloem Enter schenken en hebben we hetzelfde bedrag om te besteden aan
ons eigen jeugdwerk. De cheque wordt uitgereikt, tijdens een activiteit van
de Zonnebloem in April. Verder willen we graag alle verkopers, trekker-rijders
en uitventers bedanken. En een speciaal bedankje voor Pultrum transport en
Rohaan Beton, voor het beschikbaar stellen van transport, ruimte en koffie.
Hopelijk weer tot volgend jaar….
Hartelijke groet van de potgrondcommissie,
Jennet, Gwen, Renate en Jaab

