Terug blikken op de kinder-, jeugdkerk en Rock Solid.
2020 was voor de kinder-, jeugdkerk en Rock Solid een bijzonder jaar,
een jaar
op afstand werken met gezinnen, kinderen en jongeren. De
werkgroepen werden uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan,
nieuwe ideeën werden gelanceerd, wij hebben ervaren dat op afstand
veel mogelijk is.
Wij hebben met gezinnen online gevierd, er waren verschillende
vieringen die online werden aangeboden. Activiteiten aangeboden waar
gezinnen thuis mee aan de slag konden, Paaskaars maken, vakantie doe
tasjes, Advent-kerstster, kersttasje met de kerstengel. In september
konden we fysiek samenkomen, we hebben gevierd tijdens een
wandelviering, de kinderkerk was op locatie in de pastorietuin van
Langeveen, wij hebben het 1e lustrum van Rock Solid gevierd. Wij zijn
gestart met een nieuwe doelgroep, Rock Solid Junior.
Dankzij drie werkgroepen met 18 vrijwilligers is dit allemaal mogelijk, daar mogen we
dankbaar voor zijn. De oudste jongeren die helpen bij de kinderkerk, jongeren die de
kinderen van Rock Solid Junior bij de hand nemen.
Een jaar met uitdagingen, zo kijken wij richting 2021. Was staat op de
planning? De drie werkgroepen gaan bezig met teambuilding, elkaar beter
leren kennen, de drie werkgroepen die elkaar gaan ontmoeten, vrijwilligers
die u gaat leren kennen, ze gaan zich aan u voorstellen. Wat gaan wij doen
met gezinnen en jongeren? We kunnen geen planning maken, wij zijn
afhankelijk hoe de corona besmettingen zich gaat ontwikkelen. In Januari
gaat Rock Solid een bak weekend organiseren, cakes bakken voor mensen
die zich door de lange maand Januari worstelen, de eenzame en zieke
medemensen. Wij willen de handen uit de mouwen steken, mensen nabij
zijn. Voor de kinderen komt er een nieuwe activiteit: kaars maken voor
mensen die een lichtje kunnen gebruiken. Zo zullen er in het nieuwe jaar
vele activiteiten gaan plaats vinden.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661
of b.huitink@hpancratius.nl
Wij wensen u voor het nieuwe jaar veel geluk, gezondheid en inspiratie toe,
Hartelijke groet namens de vrijwilligers,
Linda, Stefanie, Marloes, Ellen, Dorien, Ingrid, Jelline, Moniek, Ursela, Yvonne, Marleen,
Katinka, Debby, Evelien, Miranda, Robin, Mariël, Therodia en Diaken Bert
Huitink.

