
 

Kinderkerstfeest 2022
Op zaterdag 24 december om 19.00 uur 
is het kinderkerstfeest. Vol verwachting kij-
ken we er naar uit om het kinderkerstfeest 
dit jaar weer in een volle kerk te  
vieren met alle kinderen! En om het  
gezellig af te sluiten met chocolademelk en 
kerstkoekjes. We kunnen niet wachten!

Adventsproject 2022
De tijd van advent is een tijd van wachten. 
Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’:  
we wachten op de komst van Jezus.  
We zien uit naar zijn geboorte en zijn 
komst als mens op aarde. Dat vieren we 
met Kerst. En dat is ook het thema  
waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven: 
Ik kan niet wachten!

We ontdekken vanaf zondag 27 november 
hoe Maria, Jozef, Simeon en Hanna, en 
de wijze mannen elk op hun eigen manier 
wachten op de vervulling van Gods  
belofte. De kring wordt steeds groter.  
De wereld wacht. Wacht je mee?

18+ gesprek op 6 november 
Ben je jong-volwassen, dan sta je vast voor veel keuzes. Kiezen moet je wat voor  
opleiding of werk je gaat doen, op wat voor toekomst je je instelt, zelfs moet je bedenken 
`wie je wilt zijn`? En dan gaat het om vriendschappen of een relatie, dan gaat het om 
waar je voor gaat, om wat je van de toekomst (van de wereld) verwacht en ook mogelijk 
om wat je gelooft.

Ben je 18+ en sta je ook voor kruispunten dan wil ik je uitnodigen voor een (kennismaking) 
gesprek over waar jouw vragen liggen (ook voor vervolg gesprekken) en wat we vanuit de 
kerk of het geloof voor elkaar kunnen betekenen. En wie weet komen we zelfs in aktie…
Belangstelling of vragen vooraf? 
Ds Gerrold Olde (Tel. 0184- 770651 of dsgolde@gmail.com). 

Veertigdagenproject 2023
Op zondag 24 februari 2023 starten we 
met de kinderen van de kindernevendienst 
de veertigdagentijd met een leuk project. 
Welk project is voor ons en dus ook voor 
jullie nog een verrassing, maar het wordt 
vast leuk!


