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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
weverbond
weer te oefenen
7
juni
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zijn
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Israël
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kinderkoor EigenwijZ. Vind
Exodus
24:1-8
jij het leuk om te zingen? Dan
Zondag 14 september
ben je van harte welkom op
Genesis
23:1-21
14 juni
De ark in de tabernakel
het koor. We oefenen elke
Sara’s dood en begrafenis
Exodus
25:10-22
en 26:31-37van half 7 tot
zaterdagavond
Zondag 21 september
half
8 in de kelder
21 juni
Israël maakt een gouden
kalf van Ons
Genesis
24
Centrum.
Isaaks huwelijk
Exodus 32
Alle kinderen vanaf groep 1
Zondag 28 september
zijn welkom.
28
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God
toon
zijn
heiligheid
Genesis 25:19:34
Esau en Jakob
Exodus 33:12-23Groeten,
en 40:34-38

Kindernevendienst

Jeugdkerk Ichthus
Zoek de weg van
Hallo jongens en meisjes van groep 5
t/m groep 8! De 2e zondag van septemEgypte
ber begint
er weer een nieuw seizoen
Ichthus. We beginnen samen met alle

Annemieke ter Weel

Egypte naar het beloofde land

(voor vragen annemieke.terweel@home.nl)
Het beloofde
7

land

Zo werd het werk aan de tabernakel, de ontmoetingstent, voltooid. De Israëlieten hadden alles precies zo gemaakt als de HEER het Mozes had opgedragen. - Exodus 25-40

Ichthus
We waren een weekje later
dan anders, maar weten jull
ie de 3 betekenissen van Hemelvaart
nog?
Met het schrijven van dit stu
kje weten we nog niet of jull
ie ook de
opdracht hebben gedaan
. We zijn benieuwd of we
jullie silhouet
kunnen herkennen rond de
kerk en welke boodschap
jullie erbij
hebben geschreven..!
In juni mogen we waarsch
ijnlijk wel weer Ichthus houd
en, omdat
we met minder dan 30 pe
rsonen zijn. Hoe we dat ga
an doen is
nog even de vraag.. Wel ku
nnen we vast zeggen dat de
Bergrede
centraal staat. En daarna sta
at de doorstroomdienst ge
pland. Ook
daar zijn we mee bezig om
er binnen alle regels toch inv
ulling aan
te geven!

