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Een paar foto"s van de 12-plus groep (begeleiders
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18-04-2015

Foto"s van Friet en Film

Een paar foto"s gemaakt door Joke Zuidema tijdens
de friet en film avond in de Johanneskerk in
Sittard, een evenement waarbij de 12+ van Sittard
en Geleen samen eerst friet aten en daarna een
film bekeken.
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18-04-2015

Film en Friet!

Een paar foto"s gemaakt door Joke Zuidema tijdens
de friet en film avond in de Johanneskerk in
Sittard, een evenement waarbij de 12+ van Sittard
en Geleen samen eerst friet aten en daarna een
film bekeken.
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Film en Friet!

Een paar foto"s gemaakt door Joke Zuidema tijdens
de friet en film avond in de Johanneskerk in
Sittard, een evenement waarbij de 12+ van Sittard
en Geleen samen eerst friet aten en daarna een
film bekeken.
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Film en Friet!

Een paar foto"s gemaakt door Joke Zuidema tijdens
de friet en film avond in de Johanneskerk in
Sittard, een evenement waarbij de 12+ van Sittard
en Geleen samen eerst friet aten en daarna een
film bekeken.
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Film en Friet!

Een paar foto"s gemaakt door Joke Zuidema tijdens
de friet en film avond in de Johanneskerk in
Sittard, een evenement waarbij de 12+ van Sittard
en Geleen samen eerst friet aten en daarna een
film bekeken.
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04-07-2015

Glazen Huis: Wereldrecord Bijbellezen
Wereldrecord Bijbellezen  Serious Request hoeven we jongeren echt niet uit te leggen. Maar de Bijbel lezen? Is dat leuk
dan???
Dit jaar staat het Glazen Huis in Heerlen: van 18-24 december gebeurt er van alles op en rond het Pancratiusplein. De
gezamenlijke kerken in Parkstad hebben besloten mee te gaan doen: zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Rode Kruis.
Ze hebben daarvoor een tiental activiteiten opgezet en de leukste daarvan vinden wij de Wereldrecordpoging Bijbellezen.
We lezen vanaf het begin, van Genesis tot het eind van Openbaring en willen daarmee in het Guinness Book of Records
komen! En door het voorlezen te laten sponsoren gaan we Serious Request steunen. Het evenement gaat plaatsvinden in
Heerlen, de locatie wordt nog bekend gemaakt.
We starten op zaterdag 24 oktober, het begin van de herfstvakantie. Na een kort ochtendgebed beginnen we om 10:00 uur
met Genesis 1.  Vanaf dat moment wordt non-stop gelezen en we denken in de loop van woensdag de 28e de laatste woorden
van Openbaring (22:21) te kunnen lezen. Best spannend, want op welk moment dat zal zijn weten we uiteraard pas als het
zover is.
Je leest het goed: non stop, dus ook �s nachts lezen we door!
Telkens leest iemand 10 minuten en daarna neemt de volgende het over. Omdat niet iedereen hetzelfde leestempo zal
hebben, weet je tevoren niet precies op welke plek je moet gaan lezen als je aan de beurt bent. Iedere nieuwe voorlezer
gaat dus tamelijk onvoorbereid beginnen.
We hebben daarom gekozen voor de vorig jaar uitgekomen nieuwe vertaling van de Bijbel: De Bijbel in Gewone taal. In
deze vertaling komt echt geen woord Grieks voor. Dat maakt het gemakkelijker om er naar te luisteren, maar ook om er uit
voor te lezen. Vrijwel iedereen zal  zonder voorbereiding kunnen voorlezen, ook kinderen kunnen meedoen!
Uiteraard is het handig om thuis vast eens te oefenen: het is natuurlijk belangrijk als elk Bijbelgedeelte duidelijk en
zorgvuldig gelezen wordt. Je kunt dat niet afraffelen. We houden een logboek bij met alle namen van de deelnemers en de
gelezen gedeeltes en alles wordt opgenomen. Een geweldige uitdaging.
Ons uitgangspunt: voor elke minuut ¬ 1 sponsorgeld. Uitgaande van 96 uur lezen komen we dan aan een opbrengst van ¬
5.760,-!!!  
Als je komt voorlezen mag je zelf het sponsorgeld betalen, maar veel leuker is het natuurlijk om sponsors te zoeken:
ouders, opa�s  en oma�s, vrienden, mensen van je sportclub, buren, leraren, ooms en tantes enz.
Iedereen kan zich aanmelden om mee te komen lezen, individueel, maar leuker nog met een groepje. En dan onze speciale
oproep voor jongeren: kom meelezen en meld je aan, bij voorkeur voor de nachtelijke uren! Er zullen zeker veel mensen
willen meedoen, maar de nachtelijke uurtjes zijn niet voor iedereen haalbaar. Neem de uitdaging aan en meld je aan met
een groep vrienden/vriendinnen, je koor of band, catechesegroep, klasgenoten, sportclub, enz. enz..
Als er iedere nacht een groep van ongeveer 15 mensen beschikbaar is van 24:00 u tot 07:00 u, en we gaan uit van telkens
10 minuten lezen per persoon, dan komt iedereen ongeveer 3 x aan de beurt. De rest van de nacht: gezellig bij elkaar
zijn, (muziek) luisteren, misschien een spelletje doen e.d. Er zal natuurlijk wat te eten en te drinken zijn.
Ongetwijfeld wordt het een prachtige en bijzondere ervaring: samen de Bijbel helemaal lezen en een nacht met elkaar
doorbrengen in de kerk. Dat maak je niet echt vaak mee. Mis het niet: meld je aan en laten we er met z�n allen iets
moois van maken.
Voor meer info en aanmelding: Ab Mulder, athmulder@gmail.com , 045-525 02 09

PGGBU/PGGBU, 04-07-2015
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

09-07-2015

Samen Verder: Jeugdwerk
Samen Verder: Jeugdwerk. 
In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, willen we deze rubriek gebruiken om u
van het één en ander op de hoogte brengen.
Hier zullen de activiteiten van de bestaande Jeugd werkgroepen van Sittard-Grevenbicht  (SG) en Geleen-Beek-Urmond
(GBU) in beeld gebracht worden. Omdat de beide gemeentes verschillen in aanwezigheid en betrokkenheid van Jeugd kennen,
zijn daar ook hun programma�s op afgestemd.
Tot nu toe zijn jongeren van de jongerenkerk uit Sittard al twee keer op bezoek geweest bij de 12+ viering in Geleen
(tijdens gezamenlijke vieringen van Geleen en Sittard, de eerste keer in de Ontmoetingskerk, de tweede keer in de
Johanneskerk). En de jongeren uit Geleen zijn aanwezig geweest op de laatste �film en friet� avond in Sittard.
Voor het nieuwe seizoen zijn er meer plannen voor samenwerking. Concreet is afgesproken:
De basiscatechese van Geleen en Sittard wordt met ingang van januari samengevoegd. Basiscatechese wordt dan gehouden op
de tweede zondag van de maand, bij de gezamenlijke vieringen. In Sittard zal de leeftijd daarvoor worden aangepast,
zodat beide gemeenten kinderen van 9 tot 12 jaar uitnodigen.
Hetzelfde geldt voor de jongerenkerk van Sittard en de 12+ vieringen van Geleen. Vanaf januari zullen die ook
gezamenlijk plaatsvinden op de tweede zondag van de maand, bij de gezamenlijke vieringen. Beide jongerenvieringen gaan
uit van het concept �Young Thomas� vieringen, zodat het goed mogelijk is deze activiteit gezamenlijk te maken.
In de aanloop naar deze gezamenlijke activiteiten zullen mensen uit Sittard aanwezig zijn bij een 12+ viering voor de
hele gemeente in Geleen op 5 juli, en uit Geleen bij de jongerenkerk met de gemeente in Sittard op 4 oktober.
Film en friet avonden zullen in 2016 afwisselend in Sittard en Geleen worden georganiseerd. De Yonight, een activiteit
voor de jeugd in Sittard, is pas dit jaar gestart en blijft voorlopig alleen voor Sittard.
Voor alle gezamenlijke activiteiten wordt vanaf september ook samen vergaderd.
[aangeboden door Ed Rensen]

PGGBU/PGGBU, 09-07-2015
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

22-10-2015

Samen Verder: Jeugdwerk

In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, informeren wij u nu omtrent het
vervolg van de gezamenlijke Jeugd activiteiten. Dat doen we met een evaluatie van het seizoen 2014/2015 in het algemeen
en vervolgens de planning voor het komende seizoen. 

De jongerenkerk in Sittard is het afgelopen jaar goed verlopen. Er was een fijne samenwerking in het voorbereidingsteam
en een redelijk goede opkomst, inclusief leiding waren we meestal met ongeveer 15 personen tijdens de vieringen. De
laatste jongerenkerk in juni was de opkomst minder. Terugkijkend was de eerste bovengronds dienst van 9/11/2014 met het
thema 'de wereld staat in brand' bijzonder, ook vanwege het tafelgesprek tijdens de dienst en de persoonlijke gesprekken
in de voorbereiding. Wel realiseren we ons dat deze dienst misschien meer voor de oudere jongeren was. De viering met
het thema 'reizen' was heel actueel gezien de situatie toen al met de (boot)vluchtelingen. De mooie beleving van reizen,
je denkt aan vakantie, komt dan in een ander daglicht te staan.

In Geleen zijn de 12+vieringen dit jaar ook goed gegaan. Het is een hechte groep, maar wel klein. Er waren acht
vieringen, steeds volgens het concept van de Young Thomasviering. Met Pasen zijn de levensparels van JOP verbeeld met
kaarsen en zijn daar teksten bij gelezen en muziek laten horen. Er zijn al twee vieringen geweest, waarbij jongeren uit
Sittard aanwezig waren. Als afsluiting van het seizoen is er traditioneel weer een filmpje gemaakt, samen met de
basiscatechese, die in de afsluitende viering is getoond. De afsluitende viering was een mooie viering met een goede
opkomst. Ook enkele jongerenkerk mensen van Sittard waren erbij.

In beide gemeentes zijn zo�n 17 thema�s van de  jongerenkerkdiensten en de 12+ vieringen aan de orde geweest. Tevens is
voor de 2e keer de JOLO (Johannes en Ontmoetings- kerk loopt!) activiteit georganiseerd. Dit was wederom een succes en
zal ook in 2016 georganiseerd gaan worden. Uitdaging blijft om meer jongeren in de benen te krijgen!

Vanaf 2016 zullen we samen gaan en de diensten/vieringen zijn dan elke 2e zondag van de maand. Dit is de zondag dat er
een gezamenlijke kerkdienst is, afwisselend in de Ontmoetingskerk in Geleen en de Johanneskerk in Sittard. Verdeeld over
Jongeren, Oudere jongeren en Volwassenen vormen we een grote voorbereidingsgroep en dat is fantastisch. Er zijn
inmiddels  nieuwe thema�s voor het komende seizoen gekozen en ingepland. Alledaagse thema�s die ons nu aanspreken zijn
voortgekomen uit een brainstorm sessie en zijn gekoppeld aan bijbelverhalen.

Tot zover het gezamenlijke Jeugdwerk

PGGBU/PGGBU, 22-10-2015
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06-11-2015

Wereldrecord bijbellezen: 7000 euro!
Wereldrecord Bijbellezen Serious Request Het wereldrecord Non-Stop Bijbellezen heeft ¬ 7000,-- opgeleverd voor Serious
Request. Het doel dit jaar is jongeren een kans bieden op persoonlijke ontwikkeling. Met dit prachtige bedrag kunnen
veel jongeren worden geholpen.
Na een kort ochtend gebed startte op zaterdag 24 oktober om 10:00 tien kinderen van de Benjaminschool uit Brunssum met
ieder 10 minuten lezen van de non-stop Bijbellezing in de Savelbergkapel aan de Gasthuisstraat in Heerlen. Aanvankelijk
waren er onvoldoende aanmeldingen, namelijk voor maar 63 uur. Er was minimaal 87 uur nodig om de Bijbel van kaft tot
kaft uit te lezen, dat was een schatting maar doordat er een nieuwe vertaling werd gebruikt, de Bijbel in Gewone Taal,
was het onduidelijk of die schatting klopte.
In de loop van de eerste dag ontstond er al veel enthousiasme en dynamiek. Christenen noemen dat Gods Geest. Na een
oproep in de Temps- pleinkerk door Ds Van Es meldde zich zondagmiddag een groepje nachtvrijwilligers aan. Tussen vier en
acht werd die groep uitgebreid tot de noodzakelijke minimaal zes aanwezigen, zodat het gat tussen maandagnacht 24:00 en
dinsdag 14:00 uur werd overbrugd. Maar omdat de schatting niet klopte met de vertaling moest er zeker 5 uur extra worden
gelezen. Met veel extra enthousiaste lezers werd de tijd tot woensdagmorgen 3:09 overbrugd. Het aansluitende nachtgebed
werd nog door 12 mensen meegemaakt, met aller ogen gericht op de paaskaars, terwijl Psalm 27 zong: "Mijn licht, mijn
heil is Hij mijn God en Here".
Per minuut werd door de lezers minstens 1 euro gesponsord. Het streefbedrag na maximaal 97 uur lezen (we wisten immers
niet hoe lang deze vertaling zou vergen en hoe snel iedereen zou lezen) was 5820 euro. Dat bedrag leek op maandag al
zeker met de onder deze voorwaarde "verkochte" 65 uren. Op dit moment staat het eindbedrag op ruim 7000 euro. Daarmee
waren door sponsoren ook al  "betaald" de spontaan gelezen gaten en uitloop tot het einde, openbaring 22:21 "Ik wens
jullie toe dat de Heer Jezus Christus goed voor jullie is".
Lezers uit minstens 10 verschillende kerkgenootschappen deden er aan mee. De enige nog in het oude klooster wonende
zuster, Liesbeth, die ook twee keer las, uitte zich na afloop als volgt: "mij trof hoe sommige mensen voorlazen, met hun
hele lichaam. Hoe rijk is toch de Bijbel. Die geeft veel troost en bemoediging. Graag wil ik iedereen bedanken voor de
geweldige organisatie, hoe ieder zich in alle rust zich kon voorbereiden en gestuurd werd wanneer je mocht lezen. Het
deed mij ook veel hoe het woord van de Heer tot mij kwam vanuit onze voormalige kapel, waar zoveel uit de bijbel is
gelezen."
In de ontmoetingsruimte werd na afloop met elkaar gepraat. Dat werd als een warm bad ervaren en het is vast niet te
veel gezegd dat door die gesprekken nieuwe vriendschappen ontstaan. De complete lezing, inclusief ochtend- en
nachtgebed, is digitaal opgenomen.
De Raad van Kerken Parkstad heeft als voorbereiding op Serious Request van dit jaar besloten een tiental projecten te
lanceren, om te laten merken dat de kerken er nog altijd zijn en klaar staan om goede doelen te steunen. Dit was er een
van. Zie voor meer informatie de website Raadvankerkenparkstad.nl of op facebook Serious Request Kerken Parkstad. Voor
inlichtingen: Joke van der Steen, tel. 046 458 46 16 

PGGBU/PGGBU, 06-11-2015
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09-11-2015

Schoenendoos aktie

Foto"s van de schoenendoos aktie, in de
Ontmoetingskerk in Geleen. Foto"s van Caroline
Steenwijk.
Kijk bij Nieuws > Foto/Film, 2015 voor de andere
foto"s en een korte video van deze actie.

PGGBU/PGGBU, 09-11-2015
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09-11-2015

Schoenendoos aktie

Foto"s van de schoenendoos aktie en dankdienst,
in de Ontmoetingskerk in Geleen. Foto"s van
Caroline Steenwijk.

PGGBU/PGGBU, 09-11-2015
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09-11-2015

Schoenendoos aktie
Foto"s van de schoenendoos aktie en dankdienst, in de Ontmoetingskerk in Geleen. Foto"s van Caroline Steenwijk.
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09-11-2015

Schoenendoos aktie
Foto"s van de schoenendoos aktie en dankdienst, in de Ontmoetingskerk in Geleen. Foto"s van Caroline Steenwijk.
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09-11-2015

Schoenendoos aktie

Foto"s van de schoenendoos aktie en dankdienst,
in de Ontmoetingskerk in Geleen. Foto"s van
Caroline Steenwijk.

PGGBU/PGGBU, 09-11-2015
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

09-11-2015

Schoenendoos aktie video
<iframe src=&dquot;https://player.vimeo.com/video/145187333&dquot; frameborder=&dquot;0&dquot; width=&dquot;500&dquot;
height=&dquot;280&dquot;></iframe>
Schoenendoos actie  from Kerk  on Vimeo .

PGGBU/PGGBU, 09-11-2015
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

16-11-2015

Sponsors gezocht voor 3FM Serious Request

Sponsors gezocht !!! 
Het Glazen Huis met daarin drie dj�s van radio 3
FM staat dit jaar in Heerlen, van 18 december tot
en met 24 december. Met 3FM Serious Request 2015
zetten de dj�s zich in voor de generatie van de
toekomst: jongeren die leven onder de meest
extreme omstandigheden en daardoor weinig kans
hebben op scholing en ontwikkeling. Met de
opbrengst van 3FM Serious Request 2015 biedt het
Rode Kruis hen een kans op een betere toekomst,
onder meer door middel van scholing,
beroepstraining, psychische hulp en een basis
waarmee in levensonderhoud kan worden voorzien.
Jongeren in conflictgebieden als Syrië,
Zuid-Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en
Democratische Republiek Congo zijn de stille slachtoffers van de oorlog.
Wij, de jongeren van de 12 + groep van onze kerk willen natuurlijk ook ons steentje bijdragen. En u kunt ons daarbij
helpen! Hoe?Op zondag 13 december verkopen we na de kerkdienst allerlei zelfgebakken lekkers. De opbrengst van deze
verkoop is bestemd voor Serious Request.En verder loopt een aantal van ons op 20 december de 16 kilometer van Geleen
naar het Glazen Huis in Heerlen. En u kunt hen sponsoren! Op 13 december ligt er een inschrijflijst klaar. Maar in de
komende weken kunt u de vraag om te sponsoren ook al van één van ons verwachten.
///En bent u op 13 december niet in de kerk, maar wilt u wel meehelpen? Neem dan contact op met Anja de Bruijn (tel.nr.
046-4759766 of e-mail: anja.j.debruijn@gmail.com  of Joke Zuidema (tel.nr 043-4230156 of e-mail:
jokezuidema@home.nl)\\\ 
Alvast bedankt!
De jongeren van de 12+ groep.

PGGBU/PGGBU, 16-11-2015
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

03-12-2015

App over samen geloven
Deze twee gratis apps ondersteunen het gesprek over geloof en de Bijbel 
Samen met je kinderen je geloof en leven delen, is waardevol. Hoe doe je dat in drukke tijden? Zet een tablet in!
Kinderen haken gemakkelijk aan als er een tablet op tafel komt. Apps zijn dan ook een leuk hulpmiddel om als gezin in
gesprek te komen over geloof en de Bijbel. De EO biedt twee toepasselijke apps nu gratis aan: de Samen Geloven-app en de
Bijbel Open-app.
In de Samen Geloven app kun je kiezen voor aantrekkelijke video"s, quizvragen of andere uitleg rondom de bijbel. Leuk
voor kinderen om mee te kunnen spelen op hun eigen niveau, maar ook voor tieners om ze uit te dagen zelf na te denken
over geloofs- en levensvragen.
De EO Bijbel Open app is ontstaan uit het verlangen om Bijbelverhalen te delen en reikt handvatten aan om aan tafel
samen te komen rond een open Bijbel. Dominee Arie van der Veer verzorgt op de app verschillende overdenkingen.
Bron: CIP.nl, artikel aangeboden door Wim Hoogstraten.

PGGBU/PGGBU, 03-12-2015
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14-12-2015

Serious Request actie geslaagd!

Op zondag 13 december 2015 hebben de jongeren van
onze kerk geld ingezameld voor Serious Request
tijdens de kerkdienst in de Ontmoetingskerk. Ze
deelden zelfgebakken lekkers uit en collecteerden
bij de uitgang. Ook werd de kerkgangers gevraagd
om de jongeren die van Geleen naar Heerlen gaan
lopen, te sponsoren.
De actie was een groot succes! Er is totaal ¬
476,65 opgehaald.
/// Alle gulle gevers bedankt ! \\\
Zie Nieuws > Foto en film voor alle foto"s van
deze geslaagde actie 

PGGBU/PGGBU, 14-12-2015
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

14-12-2015

Serious Request actie geslaagd!

Op zondag 13 december 2015 hebben de jongeren van
onze kerk geld ingezameld voor Serious Request
tijdens de kerkdienst in de Ontmoetingskerk. Ze
deelden zelfgebakken lekkers uit en collecteerden
bij de uitgang. Ook werd de kerkgangers gevraagd
om de jongeren die van Geleen naar Heerlen gaan
lopen, te sponsoren.
De actie was een groot succes! Er is totaal ¬
476,65 opgehaald.
/// Alle gulle gevers bedankt ! \\\

PGGBU/PGGBU, 14-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1607, Groep: 208;217;218;219;.

Pagina 22 van 84



[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

14-12-2015

Serious Request actie geslaagd!

Op zondag 13 december 2015 hebben de jongeren van
onze kerk geld ingezameld voor Serious Request
tijdens de kerkdienst in de Ontmoetingskerk. Ze
deelden zelfgebakken lekkers uit en collecteerden
bij de uitgang. Ook werd de kerkgangers gevraagd
om de jongeren die van Geleen naar Heerlen gaan
lopen, te sponsoren.
De actie was een groot succes! Er is totaal ¬
476,65 opgehaald.
/// Alle gulle gevers bedankt ! \\\

PGGBU/PGGBU, 14-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1608, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

14-12-2015

Serious Request actie geslaagd!

Op zondag 13 december 2015 hebben de jongeren van
onze kerk geld ingezameld voor Serious Request
tijdens de kerkdienst in de Ontmoetingskerk. Ze
deelden zelfgebakken lekkers uit en collecteerden
bij de uitgang. Ook werd de kerkgangers gevraagd
om de jongeren die van Geleen naar Heerlen gaan
lopen, te sponsoren.
De actie was een groot succes! Er is totaal ¬
476,65 opgehaald.
/// Alle gulle gevers bedankt ! \\\

PGGBU/PGGBU, 14-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1609, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

14-12-2015

Serious Request actie geslaagd!

Op zondag 13 december 2015 hebben de jongeren van
onze kerk geld ingezameld voor Serious Request
tijdens de kerkdienst in de Ontmoetingskerk. Ze
deelden zelfgebakken lekkers uit en collecteerden
bij de uitgang. Ook werd de kerkgangers gevraagd
om de jongeren die van Geleen naar Heerlen gaan
lopen, te sponsoren.
De actie was een groot succes! Er is totaal ¬
476,65 opgehaald.
/// Alle gulle gevers bedankt ! \\\

PGGBU/PGGBU, 14-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1610, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

14-12-2015

Serious Request actie geslaagd!

Op zondag 13 december 2015 hebben de jongeren van
onze kerk geld ingezameld voor Serious Request
tijdens de kerkdienst in de Ontmoetingskerk. Ze
deelden zelfgebakken lekkers uit en collecteerden
bij de uitgang. Ook werd de kerkgangers gevraagd
om de jongeren die van Geleen naar Heerlen gaan
lopen, te sponsoren.
De actie was een groot succes! Er is totaal ¬
476,65 opgehaald.
/// Alle gulle gevers bedankt ! \\\

PGGBU/PGGBU, 14-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1611, Groep: 208;217;218;219;.

Pagina 26 van 84



[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

14-12-2015

Serious Request actie geslaagd!

Op zondag 13 december 2015 hebben de jongeren van
onze kerk geld ingezameld voor Serious Request
tijdens de kerkdienst in de Ontmoetingskerk. Ze
deelden zelfgebakken lekkers uit en collecteerden
bij de uitgang. Ook werd de kerkgangers gevraagd
om de jongeren die van Geleen naar Heerlen gaan
lopen, te sponsoren.
De actie was een groot succes! Er is totaal ¬
476,65 opgehaald.
/// Alle gulle gevers bedankt ! \\\

PGGBU/PGGBU, 14-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1612, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

14-12-2015

Serious Request actie geslaagd!

Op zondag 13 december 2015 hebben de jongeren van
onze kerk geld ingezameld voor Serious Request
tijdens de kerkdienst in de Ontmoetingskerk. Ze
deelden zelfgebakken lekkers uit en collecteerden
bij de uitgang. Ook werd de kerkgangers gevraagd
om de jongeren die van Geleen naar Heerlen gaan
lopen, te sponsoren.
De actie was een groot succes! Er is totaal ¬
476,65 opgehaald.
/// Alle gulle gevers bedankt ! \\\

PGGBU/PGGBU, 14-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1613, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

14-12-2015

Serious Request actie geslaagd!

Op zondag 13 december 2015 hebben de jongeren van
onze kerk geld ingezameld voor Serious Request
tijdens de kerkdienst in de Ontmoetingskerk. Ze
deelden zelfgebakken lekkers uit en collecteerden
bij de uitgang. Ook werd de kerkgangers gevraagd
om de jongeren die van Geleen naar Heerlen gaan
lopen, te sponsoren.
De actie was een groot succes! Er is totaal ¬
476,65 opgehaald.
/// Alle gulle gevers bedankt ! \\\

PGGBU/PGGBU, 14-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1614, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

14-12-2015

Serious Request actie geslaagd!

Op zondag 13 december 2015 hebben de jongeren van
onze kerk geld ingezameld voor Serious Request
tijdens de kerkdienst in de Ontmoetingskerk. Ze
deelden zelfgebakken lekkers uit en collecteerden
bij de uitgang. Ook werd de kerkgangers gevraagd
om de jongeren die van Geleen naar Heerlen gaan
lopen, te sponsoren.
De actie was een groot succes! Er is totaal ¬
476,65 opgehaald.
/// Alle gulle gevers bedankt ! \\\

PGGBU/PGGBU, 14-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1615, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

20-12-2015

Serious Request #2: Cheque afgeven (video)
<iframe src=&dquot;https://player.vimeo.com/video/149555961&dquot; frameborder=&dquot;0&dquot;
width=&dquot;300&dquot;></iframe>
Serious Request chequebox  from Kerk  on Vimeo .
Bij het afgeven van de cheque aan de actie Serious Request gingen we eerst langs de dj en daarna nog een kaart apart
inde "Chequebox". Daarvan is deze film gemaakt. Kijk ook naar de andere film, bij de dj op het plein.

PGGBU/PGGBU, 20-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1637, Groep: 201;208;217;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

20-12-2015

Serious Request #1: Presenteer de cheque (video)
<iframe src=&dquot;https://player.vimeo.com/video/149561394&dquot; frameborder=&dquot;0&dquot;
width=&dquot;300&dquot;></iframe>
Serious Request 2015: presenteren cheque namens raad van de kerken limburg  from Kerk  on Vimeo .
Dit is de film van het presenteren van de cheque aan de dj van 3FM. Zie ook de andere film in de
&dquot;chequeBox&dquot;.

PGGBU/PGGBU, 20-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1638, Groep: 201;208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinderkerstfeest: impressie (video)
<iframe src=&dquot;https://player.vimeo.com/video/150185753&dquot; frameborder=&dquot;0&dquot;
width=&dquot;300&dquot;></iframe>
Foto impressie kinderkerst dienst 24 december 2015  from Kerk  on Vimeo .

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1639, Groep: 201;208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1640, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1641, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1642, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1643, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1644, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1645, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1646, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1647, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1648, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1649, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1650, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1651, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1652, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1653, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1654, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1655, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1656, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1657, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1658, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Kinder Kerst dienst 2015

Op 24 december 2015 om 19:00 uur werd in de
Ontmoetingskerk het kerstspel "de boze herbergier"
opgevoerd. Hiervan enkele foto"s, gemaakt door
Ingeborg Govaart, Anja de Bruijn en Joke Zuidema.
Zie ook de fotoimpressie op muziek hiervan, elders
op deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1659, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Serious Request - de foto"s

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1660, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1661, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1662, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1663, Groep: 208;217;218;219;.
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[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Content-Id: 1665, Groep: 208;217;218;219;.

Pagina 59 van 84



[ PGGBU> Jeugd: 12+ viering ]

28-12-2015

Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.
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Serious Request - de foto

Het meedoen aan de actie van 3FM voor Serious
Request, dit jaar voor het Rode Kruis, was een
groot succes. In dit album een aantal foto"s van
de activiteiten hierbij. Het maken van cupcakes en
ander gebak en dit verkopen, lopen van Geleen naar
Heerlen als sponsoractie, de kerkdienst, de dj"s
en het overhandigen van de cheque. Van deze
laatste handeling staan ook nog twee video"s op
deze website.

PGGBU/PGGBU, 28-12-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1690, Groep: 208;217;218;219;.

Pagina 84 van 84


