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Judadag
Voor mij was het de eerste keer dat ik op een Judadag was.
Samen met mijn moeder ging ik hierheen en wist ik wel dat er
andere mensen waren die ik kende. We vertrokken vroeg om
naar Nieuwegein te gaan, we kwamen aan bij een grote en mooie
kerk. Heel anders dan onze kerken, die meestal kleiner zijn.
Binnen waren er veel mensen vanuit natuurlijk alle gemeentes,
maar ook mensen die ik vanuit gemeente Arnhem ken maar
waarvan ik niet wist dat ze bij ons gebleven waren.
Bij binnenkomst kregen we een boekje waarin alles stond over
de dag. Ook stond er een nummer op en dat was dan de groep
waar je bij hoorde. Gelukkig was dit de jongeren groep.   Na de
koffie en thee, begonnen we de dag met een gezamenlijk gebed
en een uitleg van de dag. Hierna gingen we naar onze groep. Elke
groep had een eigen plek om de onderwerpen te bespreken. 
Het thema van vandaag was: 'De Heer laat niet varen het werk
dat Hij begonnen is.'
We hebben hier fijn over gesproken met elkaar. Er stonden
vragen in het boekje. Sven en Emiel waren onze leiders. 
Tussen de middag hebben we samen gegeten. Aan het eind van
de dag sloten we af met een korte dienst. Ik kende veel
dienstknechten nog niet. Het was fijn om met zoveel in de kerk
te zitten. Er kwamen 3 profetieën, dat vond ik ook heel bijzonder.
In onze gemeente worden niet zo vaak profetieën gebracht en
dan deze dag wel 3! Dat geeft een bijzonder gevoel, dat de Heer
echt bij ons is. 

Maartje de Jong, 16 jaar
gemeente Wageningen

Efeze 3: 17
"Zodat door uw
geloof Christus kan
gaan wonen in uw
hart, en u
geworteld en
gegrondvest blijft
in liefde."

Hierbij de eerste uitgave van de
Jongeren Nieuwsbrief, geschreven

voor en door jongeren. Wat houdt ons
bezig? Hoe komen wij nader tot

elkaar?
 



Jongerenzondag
Op 9 oktober was er een jongerenzondag in
Wageningen. De dag begon met een
ochtenddienst van meneer Straetemans. Het
thema van de dag was de profetie die de
vorige jongerenzondag was gekomen. 
Toen de dienst afgelopen was, hebben we
koffie gedronken en geluncht in de bijruimte
waarna we een wandeling hebben gemaakt in
het kleine Arboretum(bomentuin).
Na de wandeling zijn we opgesplitst in twee
groepen, een groep van 14 jaar of jonger en
een groep van 15 jaar en ouder. We hebben
gediscussieerd over de profetie aan de hand
van een paar vragen, zoals 'Wat denk je dat de
profetie betekent?' en 'Wie is de Leidsman?'
Hierna werd de avonddienst gehouden door
meneer Bijster en was er een huwelijkszegen.
Na afloop van de dienst was er gelegenheid
om het echtpaar, dat 50 jaar getrouwd was, te
feliciteren en koffie te drinken met een plak
cake.

Tim Scholtus, 15 jaar
gemeente Wageningen

Jongerenactiviteiten
Op zondag 23 april zal er weer een jongerendag zijn. Iedereen wordt voor de
ochtenddienst in ons kerkgebouw in Haarlem verwacht.
 
In het weekend van 16 t/m 18 juni 2023 zal er een jongerenweekend worden gehouden
in de gemeente Wageningen. Houd dit weekend alvast vrij in je agenda! We gaan veel
leuke activiteiten met elkaar doen en discussiëren over zaken rondom ons Apostolisch
getuigenis. Leuk als je er ook bij kunt zijn!

Meer informatie over de activiteiten krijg je t.z.t. van de bediening of de jeugdleiding
van je gemeente.

Kopij
 

Vind je het leuk om ook eens iets te schrijven? 
Dan kun je een stukje tekst, puzzel, weetjes, maar ook je vragen doorgeven via:

jongerennieuwsbriefHAZK@gmail.com
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