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Beste jongeren, ouders en verzorgers,
Nieuwe lay-out
Om maar te beginnen, u kunt zien dat onze
nieuwsbrief van een nieuwe lay-out is voorzien,
Evelien Olimulder heeft hier zorg voor
gedragen, zij verzorgd ook de digitale flyers
die wij delen met jongeren en op sociale media.
Online samenkomen
Het is even geleden dat wij met jullie jongeren
een activiteit hebben georganiseerd, dat was
de online carnavals quiz. Online samen komen
is een alternatief in deze tijd waar weinig
mogelijk is, wij snakken ernaar om fysiek
samen te komen. Alhoewel, bij het online
samen komen blijven de jongeren lang
‘hangen’ en bijkletsen met elkaar. Contacten
onderhouden is belangrijk
ook voor de
jongeren van Rock Solid. Hoe gaan wij nu
verder? In onze werkgroep hebben wij overleg
gehad. Wij weten dat het eigenlijk niet mogelijk
is om fysiek samen te komen. Wij hebben
verantwoordelijk naar de samenleving toe.
Toch willen wij voorzichtig kijken wat is er
fysiek mogelijk.
Wat hebben wij (mogelijk) in de planning
voor deze maand:
Rock Solid TeenWork (de jongeren)
Op goede vrijdag willen wij in de buitenlucht de
kruisweg wandelen. We lopen buiten langs
staties van de kruisweg, daarvoor gebruiken
wij de staties uit Lourdes. Wij doen dit bewust in
de buitenlucht, wij hanteren de 1,5 meter
afstand en mondkapje is verplicht. Het verhaal
van de kruisweg gaan we vertalen naar het
leven van jongeren. Aansluitend gaan de
jongeren een kruiswoordpuzzel invullen. Een
avond in de buitenlucht en op afstand.
Daarvoor gaan wij naar de pastorietuin van
Langeveen, wij beginnen om 18.30 uur en
eindigen eerder dan normaal, namelijk om
20.00 uur. We gaan geen drinken schenken en
nuttigen geen zakjes chips. Dit doen we niet
om zoveel mogelijk contacten te voorkomen.

Rock Solid junior
Dat is onze nieuwe groep waar wij begin van
het schooljaar mee zijn begonnen, kinderen
uit groep 7 en groep 8. Zij zijn in September
2020 fysiek samen geweest en wij hebben
met hun de online muziekbingo gedaan. Een
groep kinderen die elkaar moeten leren
kennen, daarvoor hebben wij nog geen
mogelijkheden gehad. Zaterdag 10 april, van
14.00 uur tot 15.30 uur proberen wij met de
kinderen fysiek samen te komen. Deze
middag organiseren wij een sport en
spelmiddag in de buitenlucht rondom de spil
in Fleringen. Informatie over deze middag
ontvangen de ouders via de mail.
Thuis blijven
Mochten kinderen klachten hebben van
verkoudheid, koorts of andere specifieke
klachten; blijf thuis en meld je af. Mocht u het
niet verantwoord vinden dat jongeren
samen komen en zich niet aanmelden dan
respecteren wij dat.

Rock Solid TeenSpirit (de ouderen)
Voor de oudere jongeren van Rock Solid
hebben een andere avond, zij gaan in gesprek
met Wethouder Hilde Berning. De wethouder
weet goed hoe moeilijk de corona tijd voor
jongeren is, zij hebben weinig mogelijkheden
om van hun jonge jaren te genieten. Zij geeft
dat ook aan in een artikel in de Tubantia:
jongeren houden het niet vol in deze tijd. Zij
gaat in gesprek met de jongeren. Een avond
waarbij jongeren hun stem mogen laten horen
richting de wethouder, ze mogen de discussie
aangaan. Daarnaast is het goed dat Rock Solid
zich laten horen en zien richting de politiek.
Er hebben zich inmiddels acht jongeren
aangemeld. Mogelijk kan dit fysiek plaats
vinden, de jongeren zijn welkom in de raadszaal
van het gemeentehuis in Tubbergen, de 1,5
meter zal van kracht zijn en ook mondkapjes.
Mocht dit niet fysiek kunnen dan gaan de
jongeren online met de wethouder. Deze avond
begint om 19.00 uur en zal uiterlijk om 20.15 uur
eindigen.

Verder kijken
Wij kijken op dit moment van maand tot maand
wat mogelijk is om te organiseren, wij zijn en
blijven op dit moment afhankelijk van de
ontwikkelingen van Covid 19 en de daarbij
horende maatregelen. Wij houden de jongeren
op de hoogte via de app.
Kennis maken met
Mogelijk heeft u het gelezen via FaceBook, de
website of in de parochiebladen, de vrijwilligers
van Rock Solid hebben zich voorgesteld aan
parochianen en belangstellenden. Wij worden
gevolgd via sociale media door veel mensen,
het is goed om te weten wie de vrijwilligers zijn
achter Rock Solid.
Bezoek scholen
Vorig jaar konden kinderen van groep 8 kennis
maken met Rock Solid via een kennis
makingsavond die in het programma van het
Vormsel zat. Helaas heeft er tot op heden geen
vormsel voorbereidingen plaats kunnen vinden.
Toch willen wij van ons laten horen. Wij gaan de
scholen aan het einde van het schooljaar
bezoeken, uiteraard als dit mogelijk is i.v.m.
Covid. Wij komen de kinderen vertellen wie wij
zijn en wat wij doen. Groepen 6 en 7 nodigen wij
uit om zich aan te sluiten bij Rock Solid Junior,
groep 8 gaan wij uitnodigen om zich aan te
sluiten bij Rock Solid.
Ideeën
Heeft u ideeën voor activiteiten voor Rock Solid
en Rock Solid Junior, laat het ons weten,
jongeren laat horen wat jullie willen.
Opmerkingen over onze activiteiten zijn
uiteraard ook welkom.

Mailverkeer
Rock Solid en Rock Solid Junior hebben beiden een eigen mail adres, wij willen u vragen om het
mailverkeer omtrent deze twee groepen via deze weg te laten verlopen en niet te mailen naar het
mailadres van diaken Bert Huitink.
Mailadres Rock Solid: rocksolid@hpancratius.nl
Mailadres Rock Solid Junior: rocksolidjunior@hpancratius.nl
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal eind mei verschijnen.
Informatie
Voor informatie over Rock Solid Junior of Rock Solid kunt u contact opnemen met Diaken Bert
Huitink 06-20432661 of b.huitink@hpancratius.nl
Hartelijke groeten namens de leiding.
Diaken Bert Huitink

