
JEUGDKRANT MAART 2015 

Hallo allemaal, 

Een nieuwe maand is aangebroken dus is er ook weer een jeugdkrant voor jou! 

Ditmaal nog een keer gemaakt door Yvette maar vanaf de volgende 

jeugdkrant is Adriette weer van de partij! 

Zo nu en dan schijnt het zonnetje alweer lekker, het is wat langer ligt en 

verschillende bolletjes zie je overal bloeien. Allemaal tekens dat de lente in 

aantocht is! In de natuur is veel te beleven…maar ook vanuit de kerk is er 

weer veel te beleven deze maand. Je leest het in deze jeugdkrant; hoe leuk 

de activiteiten van februari waren en wat er komende maand te doen is! 

Veel plezier! 

Groetjes, Yvette van Vemde 

_________________________________________________________ 

Wat is er te doen in maart? 

 

6 maart 

 

Doeclub  Bakken en koken: 
 

Groep 6/7  -> 18.30 uur tot 19.30 uur 

Groep 8      -> 19.45 uur tot 20.45 uur 

 

20 maart 

 

Doeclub Avondje creatief 
 

Groep 6/7  -> 18.30 uur tot 19.30 uur 

Groep 8      -> 19.45 uur tot 20.45 uur 

 

27 maart 

 

Club 2000 uit eten 
Informatie volgt via de mail 

 
 

Voor in je agenda: 17 april is de nacht zonder dak! 
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Van de Kindernevendienst  
  

De hele maand maart staat in het teken van de 40-dagentijd. Dit zijn de 

weken voor Pasen waarin we toeleven naar het Paasfeest.  Met het Paasfeest 

vieren we de opstanding van Jezus.  

Met de Kindernevendienst volgen we weer een Paasproject en deze keer 

heeft het als thema “Met open handen”. Met je handen kun je 

heel veel verschillende dingen doen. 

Je kunt dingen stevig vastpakken, om ze voor jezelf te houden. 

Je kunt ermee graaien, om zoveel mogelijk te krijgen. Maar 

je kunt er ook mee geven en delen. Met je handen kun je begroeten, 

contact maken met andere mensen. 

Je kunt ze verwachtingsvol ophouden, om te ontvangen wat je gegeven wordt.

 Samen met jullie willen we ontdekken wat open handen kunnen doen; wat ze l

aten zien, wat ze betekenen voor de wereld om je heen.  

Elke zondag zal er een poster in de kerk hangen met een afbeelding van 

“Eef” hierop. Dit is een meisje die alleen met 

de trein op reis gaat. Iedere zondag zullen we een verhaal over haar vertellen

. En natuurlijk weer iets knutselen of tekenen in onze eigen ruimte. Zijn jullie

 ook benieuwd naar Eef? Kom dan gezellig naar de Kindernevendienst!  
  

Namens de Kindernevendienst,  

Danielle van de Pol 
 

 

 Jarigen in maart: 

 
10 maart Thijs Mouw hij wordt 6 jaar 

14 maart Joris Veldhoen hij wordt 3 jaar 

23 maart Jurre Wolff van Wulfing hij wordt 6 jaar 

27 maart Calvin Veldwijk hij wordt 12 jaar 

28 maart Hanneke Wolff van Wulfing zij wordt 8 jaar 

 

HIEPERDEPIEP HOERA!                                                         

FIJNE VERJAARDAG!!!! 
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Van de Doeclub 

Aan de slag met hout 
 

Vrijdag 30 januari en vrijdag 6 februari hebben de kinderen een geslaagde en 

gezellige DoeClub avond gehad. Voor het eerst dit seizoen weer terug op het 

oude en vertrouwde nest, d’Olde Schole. Dit keer konden de kinderen aan de 

slag met hun creativiteit maar dat vroeg toch ook echt wel om techniek en 

inzicht. De kinderen gingen deze avond namelijk een vogelvoederhuisje voor 

een pot pindakaas maken. Benodigdheden daarvoor zijn: een ontwerptekening, 

hout, duimstok, potlood, winkelhaak, zaag, hamer, spijkers, boormachine, 

houtlijm en enthousiaste kinderen. Al deze ingrediënten waren aanwezig op 

deze avonden en wij zijn er van overtuigd dat de vogels in Terwolde en 

omstreken hoewel het geen strenge winter is geweest vanaf eind januari een 

goed gevulde maag hebben gehad. De bijgevoegde foto’s laten de nijverheid 

van de kinderen zien en het eindresultaat waar de kinderen terecht trots op 

mogen zijn. 
 

Vrijdag 6 maart gaan we met de kinderen koken en vrijdag 20 maart gaan de 

kinderen weer lekker knutselen. In een volgende jeugdkrant natuurlijk weer 

een kort verslag van deze avonden. 
 

Groetjes, 

Weslie en Wendy 

____________________________________ 

Van club 2000 
Hallo allemaal! 
 

Bericht van de club2000. Er is een wijziging! Wegens omstandigheden wordt 

de activiteit van april omgeruild met de activiteit van maart.  

Op 27 maart gaan wel lekker met z'n allen eten (info volgt via de mail) en 

op 17 april is de NACHT ZONDER DAK! Schrijf deze datum op in je 

agenda zodat we er net zo'n succes van kunnen maken als vorig jaar! Ook 

over  de Nacht Zonder Dak ontvangen jullie snel een mailtje, zodat je je kunt 

aanmelden. 

 

Groetjes Mirjam  
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Foto’s Doeclub 

 

 

             

 

 

 

Jeugdouderling: Harry van der Haar, info@weteringsebroek.nl; KND: Bianca Bellert, 

uenkbellert@kpnplanet.nl; DoeClub: Weslie en Wendy Gerrits, wesenwen@solcon.nl; 

Club 2000: Heidi Bellert en Mirjam Teunissen, club2000@gmail.com; 

Jeugdkrant:Adriette Winterman, a.witteveen@hetnet.nl 
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