
       Beste jongeren, ouders en belangstellenden,

Het is hoogste tijd voor de nieuwsbrief, we zijn inmiddels begonnen aan het nieuwe kalenderjaar en we
zijn met Rock Solid een dag op stap geweest naar Utrecht. We gaan eerst terugblikken over de laatste
periode en u bijpraten waar we zoal mee bezig zijn en wat nog op de planning staat voor de komende

periode. Veel leesplezier gewenst.
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Rock Solid Junior op bezoek bij woongemeen-
schap de Wonne

De Wonne is een gemeenschap voor  mensen die
door verschillende omstandigheden geen dak
boven hun hoofd hebben. De Wonne wordt gerund
door 3 vaste bewoners en kunnen onderdak
bieden aan 8 mensen. De jongeren mochten
nadenken waarom mensen op straat dreigden te
komen. Ze kregen uitleg hoe ze daar samen leven
en taken verdelen. In twee groepen kregen de
jongeren een rondleiding door het huis. Het huis
heeft een eigen kapel waar de bewoners samen
komen om te bidden. Ze mochten deelnemen en
ervaren hoe ze samen bidden, lezen en zingen. In
de keuken stonden kratten met eten. Dat is het
overgebleven voedsel van de voedselbank. Dit
delen ze uit aan mensen die niet in aanmerking
komen voor de voedselbank. Rond de klok van
21:00 uur werden de jongeren thuis gebracht.
Het was een bijzondere avond, na dit bezoek
gaven jongeren aan dat ze dankbaar zijn voor hun
leven, voor een dak boven hun hoofd en hoe
bijzonder het is dat er mensen zijn die mensen in
nood nabij zijn. Wij laten jongeren zien hoe geloof
handen en voeten krijgt in de samenleving. 

Terugblik op kerstbijeenkomst

Dit jaar zouden we kerst met de verschillende
groepen apart gaan vieren, helaas is dat niet
gelukt. Het wereld kampioenschap voetbal zat ons
in de weg. Na veel wikken en wegen is er toen
besloten om met alle groepen samen kerst te gaan
vieren.
We begonnen met een gezamenlijk moment van
bezinning. Er werd licht ontstoken, een alternatief
kerstverhaal voorgelezen en samen zongen we
stille nacht, heilige nacht onder begeleiding van
Maud op de gitaar. Aansluitend was er
ontspanning, de jongeren van Junior gingen
creatief bezig met het maken van een kerststukje.
De overige jongeren gingen met verschillende
spellen met elkaar bezig. Tussendoor konden we
kijken naar de lichtjestocht van tractoren die langs
kwamen. Als laatste was er ontmoeting met hapjes
door jongeren meegenomen. 
Bij de evaluatie was het besluit om 
het samen met alle drie groepen 
kerst te vieren geen goede keuze, 
het was voor de jongsten van 
Rock Solid Junior te druk. 
Het was een goede leerschool, 
komende kerst gaan we het 
anders organiseren.



Zondag 5 februari gaan de Rock Solid Junior en
groep Work naar het klooster in Denekamp.
Vertrek is om 10:30 uur vanuit Geesteren en wij
verwachten rond de klok van 15:00 uur terug te
zijn. 
Vrijdag 24 maart gaat Rock Solid Junior graffiti
spuiten met het thema Pasen.
Work gaat dit een week later op vrijdag 

Vrijdag 17 Maart gaan de oudste jongeren, de
groep Spirit het spel “jachtseizoen” spelen.
Vrijdag 21 april gaat deze groep in het
gemeentehuis in gesprek met Noortje Haarman,
gemeenteraadslid GB/VVD

Wat staat er de komende maanden op de
planning: Rock Solid Junior en de groep Work

      31 maart doen.

Rock Solid groep Spirit:

Vrijdag 7 april is de Passie
Rock Solid neemt hieraan deel. Twaalf van onze
jongeren hebben een rol in het verhaal dat
uitgebeeld gaat worden. 

Aanmelden via de App
Het aanmelden om deel te nemen aan activiteiten
gaat via de app, iedere groep heeft zijn eigen App-
groep, bij Rock Solid Junior gaat dit via de ouders.
Wij als leiding moeten vaak herhaaldelijk vragen
aan jongeren om zich aan te melden. Wij vragen
nogmaals om je tijdig aan te melden voor activitei-
ten, wij vragen u als ouders om dit te stimuleren. 

De Leiding
De werkgroep Rock Solid Junior had altijd eigen
vergaderingen, deze werkgroep neemt nu deel aan
de vergaderingen van de leiding van Rock Solid.
Lucas Thöni en Laura Waaijer zijn nu lid van de
grote werkgroep. Wij hebben ze inmiddels van
harte welkom geheten.

De groep Spirit
Wij hebben inmiddels een groep oudere jongeren
die de groep Spirit vormen. Het zijn inmiddels
jongeren in de leeftijd van 18 jaar en ouder. Wij
betrekken deze jongeren bij het overleg voor de
activiteiten die zij graag willen, ze hebben hun eigen
stem hierin en ze mogen helpen bij de organisatie.

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

Rock Solid naar Utrecht

Donderdag 5 januari om 9:06 uur zijn we met de
trein vanuit Almelo vertrokken naar Utrecht.
Daar brachten we een bezoek aan het bisdom
Utrecht. Na ontvangst met koffie en thee gaf
Hulpbisschop Woorts uitleg over het bisdom. Hij
had voor iedereen een mooie kerstkaart en gaf
een korte uitleg over de kerststal. Ook vertelde hij
wat over een aantal andere feestdagen:
Palmpasen, de goede week en Pasen.
We kregen een rondleiding en brachten een
bezoek aan de kapel. 
Daarna hebben we de Domtoren beklommen,
zo'n 100 meter en 465 treden hoog. Bovenin was
er een prachtig uitzicht. De domtoren bestaat uit
3 delen, het onderste deel heet Vader, het
middelste Zoon en het bovenste stuk Heilige
Geest.
Na de klim was er vrije tijd. Iedereen kreeg een
envelop met 10 euro erin om zelf een maaltijd te
kopen. Ook werd er door de dames gewinkeld. 
Om 18:37 uur stond de trein klaar om weer naar
Almelo te gaan. Het was een mooie dag, veel
gezien en geleerd en vooral veel gezelligheid. 
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