Tubbergen, 9 Januari 2021

Zalig nieuwjaar.
Beste ouders, kinderen en betrokkenen, wij willen u een zalig nieuwjaar toewensen, een
jaar met geluk en gezondheid. Dat wij in 2021 elkaar mogen ontmoeten om samen te
vieren. Op dit moment is dat nog afwachten, hoe gaat het met de ontwikkelingen van
de corona en het vaccineren. De Kinder- en Jeugdkerk wil graag terugblikken en
vooruitkijken. Wij willen u graag informeren over onze plannen.
Gezamenlijke nieuwsbrief
De Kinder- en Jeugdkerk gaat over tot een gezamenlijke nieuwsbrief. Wij waren
begonnen om voor zowel de Kinder- als de Jeugdkerk een eigen nieuwsbrief uit te
brengen. Beide brieven hadden een grote overlap en veel gezinnen stonden op beide
nieuwsbrieven. Wij hebben besloten voor een gezamenlijke nieuwsbrief.
Terugblik op Kerstmis
De Kinderkerk
Helaas konden wij Kerstmis niet samen vieren. Wij hadden een
online viering gepland met drie kinderkoren. Dit kon door de
verscherpte corona maatregelen helaas niet doorgaan. Wij
hebben het kerstverhaal online verteld bij de kerststal in de
kerk van Geesteren met medewerking van vijf kinderen van het
kinderkoor en twee midwinterhoornblazers uit Reutum.

Voor thuis was er een tasje met de kerstengel. Maarliefst 69
tasjes mochten wij rondbrengen in onze locaties. Ouders konden
de tasjes niet ophalen door de corona maatregelen. Wij hebben
ze coronaproof bezorgd.

De Jeugdkerk
De Jeugdkerk had voor de decembermaand de advents –
kerstster. Een ster om mee aan de slag te gaan in de adventstijd.
Gezinnen konden er hun eigen adventster van maken met
envelopjes waar voor iedere dag een opdracht of tekst in zat.
Ruim twintig gezinnen hebben hier gebruik van gemaakt. Een
mooi initiatief van de Jeugdkerk.
Planning 2021
Op dit moment is het moeilijk om vieringen en activiteiten te plannen. Hoe gaan de
ontwikkelingen er uitzien met de corona besmettingen, wat mag wel en wat mag nog
niet? Voor de maand februari staat een kinderkerkviering gepland, de Jeugdkerk zou
komen met een activiteit. Wij hebben met beide werkgroepen afgesproken om een pas
op de plaats te maken. Voor de Kinderkerk komt er rond 14 februari een filmpje op
Facebook van de parochie te staan. De Jeugdkerk kiest voor een kleurplaat met de 40
voetstappen in de vastentijd met een passend verhaal. Deze zal na Aswoensdag via de
maillijst worden verstuurd.
Paaskaars maken
De jeugdkerk zal ook dit jaar ‘je eigen Paaskaars maken’ gaan
organiseren. Vorig jaar was dat een thuisactiviteit door de
corona. Vorig jaar hebben veel kinderen van de Kinderkerk
meegedaan doordat het een thuisactiviteit was. Dit jaar
bieden wij het maken van de Paaskaars wederom aan. Wij
gaan ervan uit dat dit een thuisactiviteit gaat worden en wij
niet met kinderen samen kunnen komen. Mochten wij kunnen
samen komen, dan zullen wij u daar over informeren. U kunt
zich nu aanmelden voor het maken van de eigen Paaskaars
via de mail van de Jeugdkerk: jeugdkerk@hpancratius.nl U
betaald €4,00 voor het thuispakketje. Geef uw 06 nummer
door voor betaling.

Afsluiting werkjaar Kinderkerk Jeugdkerk
U bent gewend dat de laatste kinderkerkviering plaats vindt met Pinksteren. Dit jaar,
indien mogelijk, gaan wij het werkjaar afsluiten met een gezellig samenzijn. Dat doen
wij jaarlijks met de jongeren. Ook de Jeugdkerk heeft in 2019 het werkjaar met
gezellige activiteiten afgesloten. In 2021 gaat de kinderkerk het werkjaar met een
gezellige bijenkomst afsluiten. De jeugdkerk zal het jaar ook samen afsluiten. De data
en locatie zijn nog onbekend. Dit is ook afhankelijk van de corona ontwikkelingen.

Nieuwe flyer
De Kinder- en Jeugdkerk hebben een nieuwe flyer. Dit is een algemene flyer met
informatie over de kinderkerk. Op de andere kant van de flyer staat informatie over de
Jeugdkerk. Een flyer om onze Kinder- en Jeugdkerk te promoten. In de dagkapel staat
het flyerbord waar u de flyers kunt vinden. Wij willen deze flyers gaan verspreiden bij
o.a. scholen en kinderdag-verblijven, op plaatsen waar jonge ouders komen.
Bibliotheekkast
In de dagkapel van Geesteren staat onze bibliotheekkast. Een idee om boekjes uit te
lenen is verder ontwikkelt tot een echte bibliotheekkast. De kast is verdeelt in
verschillende thema’s: Kinderkerk, Jeugdkerk, bijbel, bidden, feestdagen. Er is een lijst
met boeken die zich in de kast bevinden, de boeken hebben
een nummer. U kunt boekjes lenen: u schrijft naam, boek en
nummer op de uitleenlijst. Wij willen u vragen als er
activiteiten zijn, de boekjes gepakt worden onder
begeleiding van ouders en wij vragen aan ouders dat de
boekjes weer op de juiste plank terecht komen.
Tijdens onze nieuwe activiteit, kaars maken voor, is de
dagkapel geopent om boekjes te lenen. Dat zal 1x per zes
weken zijn, de dagkapel is dan van 15.00 uur tot 17.00 uur
geopend. Deze data volgen nog.
Kaars maken voor……
De jeugdkerk gaat met een nieuw initiatief beginnen: een kaars
maken voor… Hoe vaak komt het voor dat kinderen iets gaan maken
voor iemand die het nodig heeft, iemand is ziek, er is iemand
overleden. Kinderen maken een kleurplaat, een knutselwerkje.
Kinderen kunnen vanaf het voorjaar een kaars maken voor een ander.,
iemand die een lichtje kan gebruiken. De kinderen gaan de kaars zelf
mooi maken met wax. Dit zal door twee vrijwilligers en Diaken Huitink
worden begeleid. Dit is een manier om met kinderen in gesprek te
komen. Wij hopen in het voorjaar te kunnen beginnen. Het zal gaan
plaatsvinden in de dagkapel van Geesteren op de woensdagmiddag
van 15.00 uur tot 16.30 uur. Wij zullen u op de hoogte brengen
wanneer wij gaan beginnen en kinderen zich kunnen opgeven.
Ideeën
Heeft u ideeën voor activiteiten voor de Kinderkerk of Jeugdkerk, laat het ons horen.
Opmerkingen over onze activiteiten zijn uiteraard ook welkom. Wij zijn een lerende
Kinder- en Jeugdkerk. Wij willen graag blijven leren en ons blijven ontwikkelen.
Ideeën kunt u mailen aan Diaken Huitink: b.huitink@hpancratius.nl

Mailingslijst
Wij hebben sinds het voorjaar van 2020 een maillijst waar gezinnen op staan die zich
betrokken voelen bij de Kinder- en Jeugdkerk. Een maillijst die groeiende is, inmiddels
staan hier ruim 60 gezinnen op. Kent u gezinnen die op de lijst willen, laten ze zich
aanmelden via de mail van de Jeugdkerk, naam en adresgegevens, en namen van de
kinderen. Zij ontvangen de uitnodigingen voor de vieringen en de nieuwsbrieven.
jeugdkerk@hpancratius.nl
Wilt u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u zich afmelden via de mail
van de Jeugdkerk: jeugdkerk@hpancratius.nl
Afwezigheid Diaken Bert Huitink
Vanaf 19 januari zal Diaken Bert Huitink afwezig zijn. Hij zal na een rugoperatie moeten
revalideren en zal hopelijk begin maart zijn werk gedeeltelijk kunnen hervatten.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal half maart verschijnen.
Hartelijke groeten namens de werkgroep kinder en jeugdkerk,
Stefanie, Linda, Dorien, Ellen, Marloes, Marleen, Yvonne, Ingrid, Moniek, Jelline, Ursela
en Diaken Bert Huitink.
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