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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
Abrahams geloof beproefd
kinderkoor EigenwijZ. Vind
jij het leuk om te zingen? Dan
Zondag 14 september
ben
je van harte welkom op
Genesis
23:1-21
26
januari
Jezus
roept
zijn
discipelen
het koor. We oefenen elke
Sara’s dood en begrafenis
Mattheus 4 : 12-22
zaterdagavond van half 7 tot
Zondag 21 september
halfakker
8 in de kelder van Ons
Genesis
24
2 februari
Gelijkenis van de
Centrum.
Isaaks huwelijk
Mattheus 13 : 1-9
Alle kinderen vanaf groep 1
Zondag 28 september
zijn welkom.
9
februari
Gelijkenis
van
het
onkruid
Genesis 25:19:34
Esau en Jakob
tussen het koren
Groeten,

Kindernevendienst

Mattheus 13 : 24-36
Jeugdkerk Ichthus
Hallo
jongens
en
meisjes
van groep
16 februari
Jezus
stilt 5de storm
herannemieke.termeer
(voorop
vragen
t/m groep 8! De 2e zondag van septemweel@home.nl)
Mattheus
14
:
22-33
ber begint er weer een nieuw seizoen
Ichthus.
We beginnen samen
met in
alleJeruzalem
23 februari
Intocht
Annemieke ter Weel

Mattheus 21 : 1-11

7

Clubnieuws
Hallo jongens en meisjes,
We hebben de 1e avond in het nieuwe jaar alweer achter de rug.
Op 22 januari, 5 en 26 februari is er weer club. Op 5 februari is er
geen gewone club, maar doen we mee met de potgrondactie.
Hierover staat nog een apart stukje op deze jeugdpagina.
We hopen jullie allemaal weer te zien!
Groetjes van de leiding.

Ichthus
Het nieuwe jaar is al weer
even onderweg! 12 janua
ri mochten
we het hebben over de 10
geboden die Mozes kreeg
op de berg
Horeb. Regels om te zorge
n dat we hier op aarde go
ed
met God
en elkaar kunnen omgaan
. Regels die dus zijn gegeve
n
uit
liefde en
niet om ons beperkingen op
te leggen.
In februari behandelen we
de geschiedenis van Elia
op de berg
Karmel. Elia gaat de confr
ontatie aan met de profet
en
van Baäl
en stelt Israël voor de keuze
om Baäl of God te volgen.
Hoe dat
verliep, horen jullie 9 februa
ri...
Tot dan!

Sirkelslag Young (12-16 jaar) 7 februari
Het grootste spannendste, meest interactieve spel tussen jongerengroepen uit heel Nederland! We weten niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden deze avond. Het enige wat we weten is dat
duizenden anderen op hetzelfde tijdstip klaar zitten om de strijd aan
te gaan tegen onze groep! Durf jij de strijd aan te gaan? Doe mee
met Sirkelslag!
Vrijdag 7 februari om 19:30 uur barst de strijd los. Vorig jaar waren we
achtste van heel Nederland, nu gaan we voor de winst, toch?!

Heb je zin in een TOP-avond, kom dan! Zonder jou gaat dat niet lukken…! Neem ook je vrienden mee! Hartelijke groet en tot Sirkelslag!
Sirkelslag Young is voor alle jongeren van 12 t/m 16 jaar uit Enter en
wordt in Enter georganiseerd door Hervormd Enter en de Gereformeerde Kerk Enter. Meer informatie volgt via de Meelevenbrief en
Facebook.

2BYoung
Het is alweer 2020 en dat betekent het tweede halfjaar van
2BYoung! 2019 hebben we afgesloten met een gezellig en fanatiek sinterklaasspel. Hieronder een overzicht van de activiteiten het
komende half jaar, zet het alvast in je agenda. 
We hopen jullie allemaal 7 februari bij Sirkelslag te zien en op
28 februari, dan gaan we gourmetten!
Groetjes van de leiding.
7 februari
28 februari
20 maart
3 april
17 april
15 mei
5 juni

Sirkelslag
Gourmetten
Swingo
Spelletjesavond
Appel & ei
Filmavond
Kampvuuravond

Potgrondactie 2020
Ook dit jaar houden we weer de jaarlijkse potgrondactie. De
opbrengst is voor het eigen jeugdwerk om leuke dingen te kunnen doen met de jeugd. En dit jaar gaat een deel van de opbrengst naar the Breadhouse van Eric van Otten. The Breadhouse heeft als missie om in de wereld waar de armoede erg
hoog is Broodhuizen (bakkerijen) te kunnen bouwen. Doormiddel van werkgelegenheid en dat brood voor iedereen beschikbaar is, kunnen we verschil maken in die arme gebieden
waar men zelf geen brood kan kopen. Voor meer informatie
www.thebreadhouse.org. Dit jaar komt de jeugd op 3, 4 of 5
februari bij u langs om de potgrond en compost te verkopen. Mocht
u niet thuis zijn of ons gemist hebben kunt u de bestelling ook plaatsen via: www.hervormdenter.nl/potgrondactie.
Op zaterdag 29 februari wordt de potgrond bij u aan huis bezorgd.
Loopt u met de kinderen mee?
Om heel Enter te kunnen bereiken en hopelijk daardoor een grotere opbrengst te kunnen realiseren, vragen we u mee te gaan langs
de deur met vooral de jongere kinderen. We starten bij het Dienstgebouw om 18.30 uur en het duurt tot ca. 20.30 uur. (Mocht je niet
de hele tijd kunnen, dan mag je komen zolang je wel kunt.)
Graag opgeven per mail potgrond@hervormdenter.nl
Welke dag(en)je mee komt helpen. Met of zonder begeleiding.
Als u nog vragen heeft over deze actie, kunt u mailen naar
potgrond@hervormdenter.nl
Graag tot 3, 4 of 5 februari!!!

