
 zondag 31 okt.

Kliederkerk 
	 	 voor  
  Kind & Ouder  
  Van 10:15- ca.12:00 uur 

Thema David en Goliath 

      Bijbelverhaal van David en Goliath
  Het maken van een ketting met een steen
  Het maken van een katapult
  Het tekenen van een levensgrote Goliath  

In het Kompas bij de Koepelkerk 
 Voor alle kids en (groot)ouders   
  Familie en kennissen zijn ook welkom 

Gezellig samen zijn  
  Met koffie/Thee, drinken en wat lekkers!   
   En we eindigen met een bakje soep en    
   broodje knakworst.  

Kosten: zijn er niet, maar een vrijwillige  
   bijdrage is welkom.

Voor info en / of vragen
  Klaasje Clevering  0628 27 8813

  Martje Vochteloo  0642 13 7789  
Kunt u niet maar u heeft wel interesse, geef dan uw nr. 
door zodat wij u op de hoogte kunnen houden.

KND PROJECT 

De Kinderneven dienst is gewend om onder 
kerktijd met de kinderen een gezellig 
samenzijn te hebben waarbij de bijbel 
centraal staat.
Nu willen we daarbij wat meer gaan 
uitpakken. Dat houdt dan in dat we af en 
toe een project willen gaan doen rond een 
thema uit de Bijbelverhalen. In ongeveer 
zes weken bouwen en fantaseren we elke week 
een stukje samen verder. Zo’n project kan 
verschillende dingen inhouden. Dat we 
bijvoorbeeld een vlot en bootjes gaan 
bouwen of een moestuin gaan aanleggen of 
samen een heel feest organiseren. Iedere 
week doe of krijg je iets om het verder af 
te maken. Dit zijn activiteiten die 
meerdere weken in beslag nemen en waar we 
graag jullie bij willen betrekken.  Lijkt 
het je leuk om mee te doen? Dan horen wij 
dat graag, mail of bel naar Martje of 
Klaasje. 

KINDERKERST MUSICAL
Hallo allemaal,


De kinderkerst commissie is al weer druk 
bezig met het voorbereiden voor de 
kerstmusical. 

We willen de kinderen van groep 6, 7 en 8  
vragen of ze dit jaar willen meedoen met een 
kerst musical opvoeren. 
Hoe de uitvoering gaat hangt van de corona 
regels af, maar daarvan worden jullie op de 
hoogte gehouden. Want we willen ons wel aan 
de regels houden.

De kerstmusical wordt gehouden op 
zondag 19 december om 16:30 uur 
in de Koepelkerk.
De generale repetitie is op 
zaterdag 18 december om 13:30 uur 
in de Koepelkerk.

Lijkt het jou leuk, geef je dan op 
voor 15 oktober , bij onderstaande persoon.

De rolverdeling wordt bij jullie thuis gebracht 
in week 43.
De oefenmiddagen zullen plaats vinden op 
donderdag na school. Bij de rol verdeling zal 
een briefje komen waar en wanneer we 
oefenen.

De kinderkerst commissie,

Opgave bij : Martje Vochteloo 
0592- 413367   

martje@vochteloogrondwerken.nl

CLUB voor groep 7 en 8 
Met spelletjes, gezelligheid en creativiteit leer 
je (meer) over geloof en de Bijbelverhalen. 
Jouw mening, vragen en ideeën doen ertoe, 
we zullen daarom met elkaar in gesprek gaan 
en kijken wat jij belangrijk vindt. Soms komen 
we in actie voor een goed doel of gaan we 
ergens heen.  
Ontmoeting en ervaren dat je deel bent van 
het grote gezin van God is daarbij ons doel. 
We komen bij elkaar in het jeugdhonk van 't 
Kompas, naast de fietsenstalling van de 
Koepelkerk.  
Informatie wanneer de eerste club is volgt nog
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