
Jeugdkerk Adventsviering
Zaterdagmiddag 26 november was er weer
Jeugdkerk, deze stond in het teken van advent.
Diaken Bert Huitink gaf uitleg wat advent betekent,
waarom we kaarsen ontsteken, welke kleur hoort bij
advent en hoe we ons voorbereiden op Kerst. Bij
advent hoort de midwinterhoorn. Joris Poppink
vertelde hierover en blies op zijn midwinterhoorn.
Aansluitend gingen de kinderen stappen zetten, ze
kwamen langs een viertal kaarsen. Iedere kaars had
een boodschap. Daarna was het knutseltijd, kinderen
maakten hun eigen adventskrans van handen.
Afsluitend was er een broodje knakworst voor het
harde werken. De Jeugdkerk kijkt terug op een
geslaagde middag. Dank aan de werkgroep voor hun
enthousiasme en creativiteit.
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Beste ouders, kinderen en belangstellenden,
 

Het is inmiddels december, Sinterklaas is weer richting Spanje en we richten ons op Kerst. 
De Kinder- en Jeugdkerk zijn in deze periode weer volop bezig.

Wij hopen dat we nieuwe gezinnen mogen verwelkomen. De Kinderkerk en ook de Jeugdkerk is een
uitdaging om met kinderen en gezinnen het geloof te laten groeien. 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat wij hebben ondernomen en wat er op het programma staat.  
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Kinderkerk Allerzielen
Zondagmorgen 6 november om 09:30 uur
wapperde de beachvlag van de Kinderkerk
voor de dagkapel in Geesteren, er was weer
Kinderkerk. De werkgroep was druk met de
voorbereidingen. Senn, onze gitarist van het
Kinderkerkkoor was er op tijd gevolgd door
Wilma en de kinderen. 
Om 10:00 uur ging de viering van start. We
schonken aandacht aan het thema Allerzielen.
Wat is doodgaan, dat deden we op een
laagdrempelig manier. We zongen liederen en
hebben samen gebeden. Aansluitend aan de
viering konden kinderen glazen potjes
versieren en licht ontsteken voor onze
overledenen. Na afloop dronken we samen
ranja met een koekje.
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Vooruitblik

De Kinderkerk viert kerst
De Kinderkerk viert zoals ieder jaar Kerst, deze
viering vind op zondag 18 om 10:00 uur in de
dagkapel van Geesteren. U zult worden
begroet door jonge midwinterhoornblazers uit
Reutum.
Ons eigen Kinderkerkkoor onder leiding van
Wilma Thöni zal de vaste liederen zingen. Ook
zingen zij deze keer kerstliederen. Wil je
eenmalig meezingen? Dat kan!  Je bent
woensdagmiddag 14 december om 15:00 uur
van harte welkom bij de repetitie in de
dagkapel in Geesteren. Deze repetitie duurt
ongeveer 45 minuten.
Tijdens de viering gaan we op het scherm
kijken naar het kerstverhaal en we luisteren
wat er allemaal gebeurt bij het verhaal van
Kerst. Dit jaar gaan we aansluitend aan de
viering naar de kerk tegenover de dagkapel
daar is de grote kerststal. Wat is daar te zien?
Het jeugdorkest van de muziekvereniging St.
Caecilia zal in de kerk mooie kerstliederen ten
gehore brengen.
Als afsluiting is er warme chocomelk met iets
lekkers, ook voor ouders. We hopen dat het
buiten een aangename temperatuur is zodat
de geluiden van de midwinterhoorns in onze
oren klinken. 
Ouders die nog niet eerder bij de Kinderkerk
zijn geweest nodigen wij van harte uit, kom
kennismaken met onze Kinderkerk. De
Kinderkerk is voor jonge gezinnen, bij de
Kinderkerk proberen wij onze jongste kinderen
vanaf 2 jaar kennis te laten maken met de
verhalen van Jezus. Bij de Kinderkerk bidden
en zingen wij samen. 
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Opa en oma viering
Wat 2 jaar geleden in onze planning stond gaat nu
gebeuren: een opa en oma viering. Het gaat een
gezamenlijke viering worden van de Kinder- en
Jeugdkerk. Kinderen komen gewoonlijk met ouders
naar de kerk, dit keer mogen ze hun opa en oma
meenemen. Kinderen mogen laten zien waar en hoe
we vieren, ouders zijn uiteraard ook welkom. Deze
viering zal gaan plaatsvinden op zondag 29 januari
om 10:00 uur in de dagkapel in Geesteren.

Werkgroepen
Helaas heeft de Kinderkerk afscheid moeten nemen van Ellen Engbers, Ellen heeft door privé omstandig-
heden moeten besluiten om de werkgroep te verlaten. Wij bedanken haar voor haar inzet en
enthousiasme. Daarmee komt er een plek vrij in de werkgroep Kinderkerk, belangstellenden kunnen
contact opnemen met Diaken Bert Huitink

Opnieuw beginnen
Voor de corona was de Kinder- en Jeugdkerk een drukke bedoeling, vele gezinnen bezochten de Kinder-
of Jeugdkerk. Na twee jaar corona hebben wij het gevoel dat wij opnieuw moeten beginnen. Veel kinderen
van de Kinderkerk stromen door naar de jeugdkerk. Geweldig om te zien. Wij hopen dat jonge gezinnen
de weg naar de Kinderkerk gaan vinden. Bij de Kinderkerk zijn we begonnen aan een herstart. 
De Kinderkerk is voor kinderen vanaf 2 jaar, op een eigentijdse manier proberen wij kinderen mee te
nemen in het geloof, in bidden, de verhalen van Jezus. Tot ongeveer 7/8 jaar zijn de kinderen welkom.
De Jeugdkerk is het vervolg op de Kinderkerk. De Jeugdkerk is voor kinderen die de Eerste Heilige
Communie hebben ontvangen t/m groep 6 van het basisonderwijs, die een vervolgstap willen zetten in het
geloof. Helaas zijn er tot op heden weinig kinderen die een vervolgstap zetten na hun Eerst Heilige
Communie. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om kinderen op weg te zetten in het geloof. Vaak
horen wij dat gezinnen te druk zijn, dat er is teveel, dat begrijpen wij. Toch hopen wij dat meer gezinnen de
stap naar de Kinder- of Jeugdkerk gaan zetten.

 



Fijne Feestdagen

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.

Kent u gezinnen die op de maillijst willen, laten ze zich aanmelden via de mail.
Naam en adresgegevens en namen van de kinderen. Zij ontvangen de uitnodigingen voor de vieringen en
de nieuwsbrieven. 

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
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