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Jongerenkerk met theatergroep Netwerk van Stichting Pergamijn.

Zondag 21 april is er weer jongerenkerk 'bovengronds'
De dienst wordt dit keer samen met verstandelijk beperkten en begeleiders van theatergroep netwerk van stichting
Pergamijn voorbereid. Het belooft een hele bijzondere dienst te worden, waarin we kunnen kennismaken met onze
theatermakende verstandelijk beperkte medemensen. Ook staan we stil bij een verhaal uit de bijbel, over de bijzondere
ontmoeting tussen Jezus en de blinde man Bartimeus. Het wordt een dienst met theater, spel, muziek, een goed verhaal en
ontmoeting.
Komt allen!
Djordee, Judith, Renilde, Martijn, Annemarie, Bram, Emma, Rolinka, Theo en Nely
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10 jaar Jongerenkerk!
Op 15 juni 2003 hadden we na een periode van
grondige voorbereiding van een aantal enthousiaste
gemeenteleden onze eerste Jongerenkerk met het
thema 'Geluk'. Het was een soort proef.

En gelukkig vanwege alle positieve reacties van
de jongeren zelf, was vanaf die tijd de
Jongerenkerk van de Johanneskerk een feit en zijn
er elk jaar zon zeven Jongerenkerk vieringen. De
laatste jaren zijn er daar twee van bovengronds;
samen met alle gemeenteleden, jong en oud.
Tijdens de eerste jongerenkerk van het komend
kerkseizoen willen we hier in het bijzonder bij
stilstaan, we hebben immers echt iets te vieren.
Op 29 september vieren we dit jubileum met een
speciale feestelijke jongerenkerk dienst
bovengronds met het thema 'Geloof en Muziek'.
Alle vroegere teamleden, jongeren van toen en
volwassenen, zullen uitgenodigd worden en we hopen
er met elkaar een geweldig interessante,
inspirerende en feestelijke dienst van te maken.
Ook u willen we van harte uitnodigen om dit feest
mee te vieren. Komt allen!
Het Jongerenkerkteam
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