
Goede doel.
De Kinderkerk collecteert jaarlijks voor een goed
doel. Het afgelopen werkjaar werd er gecollecteerd
voor de troosttasjes. De troosttasjes worden aan
kinderen gegeven die afscheid hebben moeten
nemen van iemand uit hun gezin, een tasje met
materialen om verdriet een plaats te geven. Zo zit er
o.a. een werkboek in, een engeltje, kaarsje en nog
veel meer. Tijdens de Pancratiusdag werd een
cheque met een bedrag van €138,34 overhandigd
aan Yvonne Kroeze van het Centraal Secretariaat die
zorgt voor de tasjes. Dank aan de gezinnen en
kinderen die een bijdrage hebben geleverd.
Het goede doel voor dit werkjaar is voor VAST ->
Vereniging Aangepast Sporten Tubbergen.
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Beste kinderen, ouders en belangstellenden,
 

Voor u ligt de 1e nieuwsbrief van het werkjaar 2022-2023.  Graag willen wij u informeren over het
komende werkjaar. Er staan weer een vijftal Kinderkerk vieringen gepland en activiteiten van de

Jeugdkerk. Wij hopen dat we dit jaar een mooi werkjaar mogen hebben en nieuwe gezinnen mogen
verwelkomen. De Kinderkerk en ook de Jeugdkerk is een uitdaging om met kinderen en gezinnen het

geloof te laten groeien.
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Opening werkjaar tijdens de Pancratiusdag.
Dit jaar was de opening van het werkjaar van
de Kinder- en Jeugdkerk tijdens de
Pancratiusdag. Dit was dit jaar voor de eerste
keer, zowel Kinder- en Jeugdkerk, Rock Solid
Junior en Rock Solid deel namen aan deze
dag. Helaas waren de weergoden ons niet
goed gezind en moesten wij i.p.v. Herinckhave
en de Kroezeboom uitwijken naar een binnen
locatie. De Kinder- en Jeugdkerk kwamen
samen in de Huve in Tubbergen. Een mooie
ruime locatie waar we eerder zijn geweest.
Samen begonnen we met een korte viering
waarin het verhaal van kikker centraal stond.
Het thema voor deze ochtend: hoe kun je een
ander nabij zijn. Het verhaal ging over kikker
die ziek was. Aansluitend was en voor beide
doelgroepen een eigen activiteit, de Kinder-
kerk ging handen tekenen op lakens en
daarbij kwam tot uitdrukking hoe je iemand
nabij kunt zijn. De Jeugdkerk ging aan de slag
met een goastok. De goastok is een stok om
op weg te gaan. De werkgroep had stokken in
het bos gezocht en deze stokken werden met
symbolen versierd, hierin kwam tot uitdrukking
hoe je een ander tot steun kunt zijn. Tegen
11:30 uur gingen gezinnen en kinderen richting
de kerk om daar aan te sluiten bij
parochianen met drinken en een broodje
knakworst. We hebben deze ochtend laten
zien dat de kerk leeft, gezinnen sluiten zich
aan bij het geloof bij de Kinder- en Jeugdkerk.
Het was een prachtige opening van het
werkjaar, zekers voor herhaling vatbaar om
ons aan te sluiten bij de Pancratiusdag.



Planning Kinderkerk.
De Kinderkerk heeft voor dit werkjaar haar
planning klaar. Wij zullen samenkomen in de
dagkapel van Geesteren, waar nodig zullen wij
uitwijken naar andere locatie. Daar informeren
wij u vroegtijdig over, mocht u zich moeten
opgeven voor de viering dan geven wij dat
vroegtijdig aan.
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Planning jeugdkerk.
De jeugdkerk heeft haar planning klaar, we laten
kinderen nadenken over geloof in verschillende
activiteiten.

Doorstroming.
Kinderen kunnen doorstromen van de Kinderkerk naar de Jeugdkerk, naar Rock Solid Junior en naar het
grote Rock Solid. We mogen ons verheugen dat Lieke Peulken de eerste is die het gehele traject heeft
doorlopen en dit jaar aansluit bij het grote Rock Solid.

 
Kinderkerkkoor.
Aan het einde van het vorig werkjaar zijn wij gestart met ons eigen kinderkerkkoor. Tijdens Palmpasen
was de eerste keer dat de kinderen samen zongen bij de kinderkerk. Tijdens de periode daarna lag het
stil, we zijn na de vakantie weer gestart en hebben kinderen gezongen bij de Pancratiusdag. We zijn blij
dat Wilma Thöni ook dit jaar de dirigente zal zijn van ons kinderkerkkoor. Het kinderkerkkoor mag
uiteraard groter worden, wij willen graag groeien en meer kinderen het plezier van zingen laten beleven.
Het kinderkerkkoor zingt bij de kinderkerkvieringen, dat is vijf maal per jaar. Repetities zijn vooraf aan een
kinderkerkviering op woensdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur. 

Kinderen die willen zingen bij ons koortje meld je aan via de mail: kinderkerk@hpancratius.nl 

Ons kinderkerkkoor heeft nog geen eigen naam, heb je een mooie naam voor ons koortje laat dat dan
weten via de mail: kinderkerk@hpancratius.nl

 

mailto:kinderkerk@hpancratius.nl
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Zondag 6 november Allerzielen 10.00 uur
dagkapel Geesteren.
Zondag 18 december Kerst 10.00 uur dagkapel
Geesteren aansluitend naar de kerk bezoek
kerststal

Zaterdag 26 november 16.00 – 17.30 uur
Advents bijeenkomst maken adventskrans
dagkapel Geesteren. 

Komende activiteiten:

Kinderkerk: 

Jeugdkerk: 

Opgave: jeugdkerk@hpancratius.nl

Informatie
Voor informatie over Kinder- en Jeugdkerk of
Rock Solid Junior kunt u contact opnemen met
diaken Bert Huitink, b.huitink@hpancratius.nl of 06-
20432661.

Volgende nieuwsbrief verschijnt januari 2023.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen dan
kunt u zich uitschrijven via de mail:
kinderkerk@hpancratius.nl of
jeugdkerk@hpancratius.nl

Hartelijke groeten namens de werkgroepen
Kinder- en Jeugdkerk,
Diaken Bert Huitink

 

Kaars maken voor.
Voor de corona zouden we met de Jeugdkerk
gaan starten met een nieuwe activiteit: kaars
maken voor! Het plan heeft lang in de kast
gelegen. Vrijdagmiddag 16 september zijn we
met een drietal kinderen gestart die zich
hadden aangemeld. De tafel met benodigd-
heden en de kaars stonden klaar. Kinderen
gingen aan de slag. Na even wennen kwam
het gesprek met de kinderen op gang, even
aftasten en het gesprek ging over: voor wie
maak je een kaars, waarom, het ging over
school en over geloof, tussendoor ranja en
iets lekkers. De eerste stap is gezet in deze
activiteit. We doen dit met kleine groepjes
kinderen zodat we aandacht hebben voor
ieder kind. Kinderen die een kaars willen
maken kunnen zich aanmelden via de mail:
jeugdkerk@hpancratius.nl

Fijne herfstvakantie gewenst
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