
       Beste jongeren, ouders en belangstellenden,

Dit is de eerste nieuwsbrief van het werkjaar 2022-2023. Na de vakantie zijn we gezamenlijk gestart met
de Pancratiusdag. We zijn druk bezig met de volgende activiteiten voor te bereiden. Daar leest u in deze
nieuwsbrief meer over. We gaan eerst terugblikken over de laatste periode en U bijpraten waar we zoal

mee bezig zijn. Veel leesplezier gewenst.
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Terugblik Pancratiusdag

De Pancratiusdag was dit jaar de opening van
het nieuwe werkjaar van Rock Solid. Al jaren is er
dan een viering bij de Kroezeboom, een
bijzondere locatie om vanuit al onze geloofs-
gemeenschappen samen te vieren. Dit jaar voor
het eerst samen met de Kinder- en Jeugdkerk,
de jongeren van Rock Solid Junior en Rock Solid.
Jammer dat het weer erg slecht was en dat we
moesten uitwijken naar de kerk in Tubbergen. 
De speurtocht kon helaas niet doorgaan! De
jongeren hadden een activiteit in het parochie-
zaaltje bij de kerk. Ze hadden een alternatief
programma. Er werd een mooi bingoverhaal
voorgelezen, een spel over keuzes maken
gespeeld en ze moesten aan de hand van een
omschrijving raden wie bedoeld werd. 

De oudere jongeren hielpen met de catering. Er
werden vele broodjes kaas en ham gemaakt en
knakworst en soep warm gemaakt. Alles werd
daarna achter in de kerk gebracht en netjes
klaargezet.

Na de viering kon iedereen genieten van een
broodje en heerlijke soep gemaakt door Eddy!
Daarna werd alles weer netjes opgeruimd.
De jongeren vonden het fijn elkaar weer te
ontmoeten na de vakantie en werd lekker bij
gekletst.

Ariënsprijs

Zaterdag 22 oktober
gaan we naar Deventer
voor de uitreiking van
de Ariëns Prijs voor
Diaconie 2022. Op die
dag zal Rock Solid zich
presenteren voor alle
genomineerden en
geïnteresseerden. Rock
Solid is tevens
genomineerd voor de
Publieksprijs. Wij willen
iedereen bedanken die
op Rock Solid gestemd
heeft!



Teen Work en Teen Spirit

Vrijdagavond 11 november is er een bijzondere
avond voor Rock Solid, wij krijgen bezoek van
Margreet Sanders, zij is pastor bij een
jeugdgevangenis. Zij gaat vertellen over haar
werk en over haar boek, voor God kom ik de cel
uit. Een avond die je niet mag missen.

Vrijdag 18 november
Rock Solid Junior gaat op bezoek bij de Wonne.
De Wonne is een woongemeenschap waar een
‘kerngroep’ samenwoont met mensen die tijdelijk
onderdak nodig hebben. Doorgaans gaat het
om mensen met meerdere problemen. Meer info
hierover volgt via de app.

Vrijdag 9 december 
Rock  Solid Junior en Teenwork 
een creatieve kerstavond.

Vrijdag 16 december
TeenSpirit 
Kerstmaaltijd, samen koken en eten, gezellig
samenzijn.

Donderdag 5 januari Dag Utrecht

Nog net in de kerstvakantie gaan wij met onze
jongeren van Rock Solid een dag naar Utrecht.
Wij gaan op bezoek bij het bisdom, wij worden
daar ontvangen door Mgr. Woorts. Deze dag
zullen wij nog andere activiteiten in Utrecht gaan
ondernemen. Zorg dat je deze dag vrij neemt, ga
niet werken. Deze dag is financieel mogelijk
omdat wij van ons Lourdes budget nog geld in de
spaarpot hebben. 

Leiding
Helaas heeft Mariël Freriksen besloten te stoppen
met Rock Solid. We willen haar via deze weg
nogmaals bedanken voor al haar inzet en
enthousiasme.

De leiding van Rock Solid junior bestaat uit:
Lucas Thöni, Laura Waaijer, Laura Nolte, zij
worden ondersteund door Evelien Olimulder en
Hilde Lohuis.

De leiding van Rock Solid zal bestaan uit:
Katinka Dol, Miranda Kruiskamp, Eddy Weusthuis
en Marjo Oude Vrielink.

RaboClubsupport
We hebben een bedrag van €127,38 ontvangen.
Dit geld gaat in de pot voor jongerenbedevaart
Lourdes

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

Hartelijke groeten namens de werkgroep Rock
Solid Junior en Rock Solid, 
Diaken Bert Huitink

Nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen dan
kunt u zich uitschrijven via de mail:
rocksolid@hpancratius.nl
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Fijne herfstvakantie gewenst
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