Hoi jongens en meisjes!
Hebben jullie lekker vakantie gehad? Al weer zin om naar school te gaan of zou je
nog wel langer vakantie willen vieren? Ik zou stiekem nog wel wat langer
vakantie willen, maar het is eigenlijk ook wel leuk om iedereen die je een beetje
gemist hebt weer terug te zien en te vertellen wat je allemaal hebt meegemaakt.
Op 14 juli hebben we afscheid genomen van Frey, Teije, Hanneke en Lyke in een
feestelijke dienst. Er stond een echte loungebank in de kerk, en de kerk hing vol
met vlaggetjes. Het was een mooie dienst met als thema: #does lief
Hanneke speelde op de saxofoon, er werd zelfs
gedanst op het nummer blablabla van Armin van
Buren. We zagen foto’s voorbij komen en luisterden
naar Nick en Simon: “Pak maar m’n hand” en naar
het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.
Teije en Hanneke kregen een liedboek en Lyke en
Frey een kinderbijbel cadeau. We wensen jullie veel
succes na de zomervakantie op jullie nieuwe school,
blijf jezelf en kom voor jezelf op en geniet van alle
nieuwe dingen die op je pad gaan komen!

De kindernevendienst start weer op 8 september. In de maand september horen
we over David. We horen hoe de kleine David wordt aangewezen als
toekomstige koning, hoe hij de reus Goliath verslaat en in het paleis van koning
Saul terecht komt.
Het thema van de aankomende periode is: Kan jij dat?. Met de kinderen staan we
stil bij wat je zelf kunt en hoe een ander jou kan helpen. Ook God kan daarbij een
rol spelen: In de bijbel verhalen zien we hoe mensen dingen kunnen die ze op
eigen kracht nooit voor elkaar zouden krijgen.
8 sept startdienst 1 Samuel 16:1-13
Uitgekozen
Samuel krijgt van God een opdracht een koning te zalven. Hij
gaat naar het huis van Isaï en daar zijn zeven zonen. Maar zij
zijn niet degenen die Samuel zoekt. Er is nog een zoon,
buiten op het veld bij de schapen: David. Hij wordt gehaald.
Hij is het en Samuel zalft hem.

In deze dienst gaan we weer van start in het nieuwe seizoen. Neem allemaal wat
lekkers mee voor de high tea!
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15 sept 1Samuel 17: 31-58
Waar vertrouw je op?
Deze week vertellen we het verhaal van David en Goliat.
Een kleine herdersjongen met een slinger en een paar
steentjes neemt het op tegen een reus. David wint doordat hij
op God vertrouwt.

22 sept 1 Samuel 19: 9-17
Wegwezen!
Deze zondag horen we hoe koning Saul zijn speer naar
David werpt. David weet hem maar net te ontwijken.
De vrouw van David, die de dochter van koning Saul is,
helpt hem op een slimme manier te ontsnappen.

29 sept viering Heilig Avondmaal 1 Samuel: 21: 2-10
Vijf broden en een zwaard.
In het verhaal van vandaag doet David alsof hij namens de koning op een
geheime missie is. Met een spannend verhaal, dat hij aan de priester vertelt, lukt
het hem de heilige toonbroden en het zwaard van Goliat te pakken te krijgen.
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In deze dienst is er ook de viering van het
Heilig Avondmaal

Jelmer en Edouw stoppen met de oppas en hun broer Teije neemt het stokje
over. Bedankt jongens! We hebben nu als oppas: Teije, Stijn en Adriëtte.
Er zijn wat zondagen dit seizoen waar geen oppas is ingeroosterd, maar op die
zondagen doet de kindernevendienstleidster de oppas erbij.
Op 20 september is er voor de doe-club een speurtocht in de kerk.

Tot gauw!
Groetjes van de kindernevendienst
Jolanda, Annet, Wendy en Bernedine.
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