Beste ouders,
Afgelopen weekend mochten we Pasen vieren. Het was anders dan andere jaren, maar hopelijk hebben jullie er wel van genoten. Veel mensen
voelden zich erg verbonden met elkaar. Onder andere doordat de kerkdienst ook met beeld was. Hierdoor voelden mensen zich meer
betrokken. Het streven is om dit komende tijd door te zetten.
Komende zondag zullen ervoor de jeugd weer activiteiten zijn.
Jeugd 0-12 jaar
A.s. zondag 19 april om 11.00 uur is er (na de online kerkdienst) voor kinderen van groep 1 t/m 4 een online kinderdienst via Zoom.
Deze wordt geleid door Bob en Dirkjan. Het thema is: ‘Jezus is de Goede Herder’.
Wil je ook gezellig mee doen? Geef je op bij Bob bob.skocpol@gmail.com of 06 53710753 en leg de materialen alvast klaar, zie verderop.
Tieners en jongeren
A.s. zondag 19 april is het weer de 3e zondag van de maand. Dus er is ook weer JOKE!! Het is erg fijn als we weer compleet zijn.
De JOKE zal online zijn via Zoom. Stimuleer je jongere om ook mee te doen. En help even om de app te downloaden, www.zoom.us zodat hij/zij
er zondag ook bij kan zijn. Dominique en Silvia zullen de jongeren verder informeren via de JOKE app. Ze rekenen op de jongeren.
Twee jaar geleden met Pinksteren deed Rivka (dochter van Marja en Johan van Dam) belijdenis en is kort daarna op reis gegaan. Op BEAM
vertelt ze hoe ze nu tegen God aankijkt. Een mooi verhaal om te lezen.
https://beam.eo.nl/artikel/2020/04/vast-in-nieuwzeeland-door-corona
Er is zoveel gebeurd in korte tijd. Misschien voel jij je wel verslagen of verlamd door alle informatie die maar blijft komen. Of je hebt wel
duizend vragen. Of het loopt juist lekker. Soms heb je een melodie en woorden nodig om door te kunnen gaan. Een mooi luisterlied om weer
even moed te verzamelen om door te gaan. Opwekking 798 https://www.youtube.com/watch?v=3TRhHE77whQ
Net als afgelopen weken blijven we voor jullie bereikbaar voor even contact of als jij je verhaal wilt delen, neem gerust contact op via mail, app,
telefoon of op een andere manier.
Martine Klasens, Annacarien Huisman, jeugdouderling@hoeksteenamersfoort.nl
Marieke den Braber predikant@hoeksteenamersfoort.nl, 06-27152946

Online Kinderdienst
Materialen klaar leggen:
1-3 wattenstaafjes

1 WC rolletje, leeg

2 of 3 papieren tissuetjes

1 stuk oude karton, 10x10 cm of groter, van een oude doos of zo

1-3 stukken wit papier, A4 maar kleiner kan ook, één kant moet blanco zijn

Een schaar om de karton en papier te knippen

1-3 elastiekjes, kleur maakt niet uit

1 of 2 vel oude krant

1 punaise van de soort “pushpin”, rood is leuk maar andere kleuren zijn ook goed. Een gewone punaise zou ook kunnen.

1 sate stokje, andere vormen stokjes kunnen ook, dit wordt de stok van de herder

1 viltstift (zwart of blauw of rood, maar een andere donkere kleur kan ook)

Pritt of een andere snel drogende lijm (maar niets gevaarlijks, geen secondelijm)

