[ Jeugd> Carrouselactiviteit ]

22-04-2012
Carrousel in SITTARD! Het thema is dit keer: 'Samen op zoek'
Dag allemaal,
Op zondag 22 april is de carrousel in SITTARD!Het
thema is dit keer: Samen op zoek Het wordt
natuurlijk weer super gezellig!
s Ochtends hebben we een carrouseldienst die
door de jongeren in Sittard is voorbereid.
Dit keer samen met Michaël Stoop. Hij is rapper
bij de Zeven zegels en hij heeft een bijzondere
muzikale inbreng in de dienst.
s Middags gaan we zelf op de muzikale toer.
Na de lunch die jullie wordt aangeboden, gaan we
naar het Pitboel theater.Daar wacht ons een
muzikale uitdaging, een zoektocht aan de hand van
allerlei videoclips en muziekfragmenten.
Kom allemaal en neem je vrienden, buren& mee!
Waar?Johanneskerk Mgr. Vranckenstraat 9, 6134
AJ Sittard.Loopafstand vanaf het station ca. 10
minuten.
Opgeven VOOR 15 april 2012
Bij

je eigen jeugdouderling of
in Sittard bij Nico van Zaanen, tel. 046 4000276,
of via de mail: nicovanzaanen@yahoo.com
PROGRAMMA
9.45 uur Ontvangst in de hal
10.00 uur Jongerendienst,
mmv. de voorbereidingsgroep en Michaël Stoop
.voorganger: ds. Irene Pluim
11.15 uur koffie, thee, limonade
11.45 uur lunch
12.30 uur wandeling naar t Pitboel theater
13.00 uur middagprogramma met muzikale quiz
15.15 uur afsluiting.
We wandelen terug naar de kerk of naar het
station.
Het station ligt op de route tussen theater en
kerk
Vervolg op volgende pagina >>
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Michael Stoop

Hans Pelman, 22-04-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 292, Subitem: 51.
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07-10-2012
Op zondag 07 oktober is de carrousel in VENLO!
Het thema is dit keer: In-Spanning! Het wordt natuurlijk weer super gezellig! "s Ochtends hebben we een carrouseldienst
die door de jongeren in Venlo is voorbereid samne met de predikant. "s Middags gaan we smokkelen, bowlen en lasergamen!
Je weet niet wat je gaat meemaken!

Riet van Alst, 07-10-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 395, Subitem: 51.
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