
[ Jeugd> Kindernevendienst ]

16-06-2012

uitje kindernevendienst
De komende maand willen we opnieuw proberen om naar het blote voetenpad in België te gaan en wel op zaterdag 16 juni.
Het uitstapje is gepland in hetzelfde weekend als de afscheidsdienst.
Beste ouders en kinderen.
Onderwerp: uitje kindernevendienst
De komende maand willen we opnieuw proberen om naar het blote voetenpad in België te gaan en wel op zaterdag 16
juni.Het uitstapje is gepland in hetzelfde weekend als de afscheidsdienst.

NB: bij slecht weer gaat het uitje niet door! 
Graag voor 12 juni opgeven bij Anne Kip of Marijn van Oord
anne.kip@planet.nl   marijn-lianne@hetnet.nl 
Programma 
Zaterdag 16 juni 
10.15 verzamelen bij de Johanneskerk 10.30 u vertrek 11.00 - 12.30 u: blote voetenpad, voor meer informatie
http://www.lieteberg.be/blotevoetenpad/blotevoetenpad.htm 12.30 vertrek naar de speeltuin in Bokrijk13.00 picknick
(lunchpakket meenemen)
Rond 16.00 u worden de kinderen weer thuis afgeleverd.
Meenemen :LunchpakketKleren, die tegen een stootje kunnen Handdoek om de voeten af te drogen na het lopen van het blote
voetenpad

Riet van Alst, 16-06-2012

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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[ Jeugd> Kindernevendienst ]

16-12-2012

Kinderen bakken voor Shabai.
Met de kinderen en jongeren willen wij graag ook het werk van Elisabeth in China steunen.

�Waarmee kunnen we je helpen�, was onze concrete
vraag.
�Er zijn jonge kinderen op de school waar ik
werk, die geen warme winterjas hebben en de
winters kunnen hier flink koud zijn�, was haar
antwoord.
Ons plan: 
Op 15 december bakken  kinderen met hun ouders
thuis cupcakejes.
Op 16 december worden die na afloop van de dienst
verkocht in de hal van de kerk.
De catechesejongeren hebben al aangeboden om te
helpen bij de verkoop, want er wordt natuurlijk
ook geoefend met het kerstspel.
Als Elisabeth de week er na komt, kunnen we haar
het geld aanbieden. Ze kan dan in China
winterjasjes kopen, voor ongeveer ¬ 5 heeft ze al
een mooi en warm jasje.
Doet u mee?
Graag aanmelden en doorgeven hoeveel cakejes u
wilt aanleveren.
Namens het nevendienst team alvast bedankt!
christelprins@hetnet.nl          

Riet van Alst, 16-12-2012
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23-12-2012

Elisabeth ontvangt geld voor jasjes

Op zondag 23 december was Elisabeth den Boer in
de Johanneskerk om iets te vertellen over haar
werk in China met kansarme kinderen en gezinnen.
Haar verhaal maakte veel indruk, vooral omdat ze
haar werk duidelijk vanuit haar hart en haar
geloof doet en erg met de mensen in China begaan
is.
Ook mocht ze een symbolische cheque in ontvangst
nemen van ¬ 284,35 om jasjes te kopen voor arme
kinderen.
Het geld was bijeengebracht door de kinderen van
de kindernevendienst die thuis cupcakes bakten en
deze in de kerk verkochten.
Marijn van Oord bood het bedrag aan namens de
kindernevendienst. Ze kan daarvoor in China
winterjasjes kopen. Voor ongeveer ¬ 5 heeft ze al
een mooi en warm jasje.
Bert Stuij sprak Elisabeth toe namens de
catechesegroep en las een bemoedigende brief voor
van een van de deelnemers.

Vervolg op volgende pagina >>
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Vervolg van: Elisabeth ontvangt geld voor jasjes

Hans  Pelman, 23-12-2012
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