Beste ouders,
Ondertussen wordt iedereen steeds meer bedreven in het thuiswerken. Maar het blijft een constante uitdaging. Deze bingo brengt dat goed
onder woorden https://burgerinnood.nl/thuiswerk-video-call-bingo/ Meestal is hij met een video-call wel vol….
Nu de kinderen vanaf 11 mei weer naar school en/of de opvang mogen, ontstaat er zicht op een andere situatie. Maar we moeten nog even
volhouden hoe het nu gaat. En zonder een echte vakantie. Natuurlijk kun je wel vakantie in de tuin vieren, door daar de tent op te zetten, te
gaan slapen op matrassen in de huiskamer, of marshmallows te roosteren op de barbecue.
Kun je er thuis toch een klein feestje van maken.
Jeugd 4 - 8 jaar
A.s. zondag 26 april om 11.00 uur is er (na de online kerkdienst) voor kinderen van groep 1 t/m 4 weer een online kinderdienst via Zoom. De
afgelopen keer was het een groot succes!
Doe jij ook gezellig mee? Geef je op bij Bob bob.skocpol@gmail.com of 06 53710753
Jeugd 8 – 12 jaar
Voor kinderen van groep 5 t/m 8 starten we ook graag een online kinderdienst. We zijn op zoek naar mensen die de komende tijd 2 a 3 keer
willen helpen. Bijvoorbeeld met het Bijbelverhaal lezen, spel of knutsel begeleiden. Kan jezelf of weet je iemand, dan horen we dit graag.
jeugdouderling@hoeksteenamersfoort.nl
Ook deze week willen we jullie graag een hart onder de riem steken. Een mooi bijbelvers is Psalm 34,9: Proef, en geniet van de Heer, gelukkig
de mens die bij hem schuilt. Om in gedachten te houden, als het tegenzit. Maar ook als je geniet van je kop koffie in de zon of een ander mooi
moment. Als lied is deze Psalm ook te vinden uit het project Psalmen voor Nu https://www.youtube.com/watch?v=EwPgeYDFhg0
We wensen je gezondheid toe, uithoudingsvermogen, maar ook dat je mag genieten. En we blijven natuurlijk beschikbaar voor een gesprek, als
je je verhaal kwijt wilt, of er zorgen zijn. Bel of mail ons dan!
Martine Klasens, Annacarien Huisman, jeugdouderling@hoeksteenamersfoort.nl
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