JongerenWerk Saronkerk
Ons team is op dit moment bezig met het uitwerken van drie hoofdthema’s die tot stand zijn
gekomen door veel overleg, na het uitgebrachte
adviesrapport van de Jeugdbond.
Toerusting: wat is er nodig voor onze catecheten, jongerenwerkers, jongeren en ouders om
gesprek/verdieping op gang te brengen over
Bijbelse zaken en alle mogelijke thema’s daar
omheen.
Bewustwording: hoe raakt elk gemeentelid
(incl. jongeren) betrokken? Zijn we ons bewust
van de taak die op onze schouders ligt, als leden
van de gemeente en van wat onze jongeren nodig hebben binnen de gemeente.
Project ‘gefeliciteerd’
Persoonlijke benadering van jongeren met als
doel jongeren verbinden.
U of jij heeft hier vast ook wel een idee bij.
Aanbevelingen of tips? Mail: jongerenwerk@
saronkerk.nl
Jongere! Waar loop jij tegenaan of wat vind je
juist heel positief? Wil je graag meewerken in
ons team? Mail gerust. Wij vinden jouw mening
erg belangrijk.
Nieuws! Uitbreiding team: we zijn heel blij met
Saphira Dekker. Sinds een paar weken is ze als
jongere bij ons aangeschoven!

Om samen over te praten
Ben jij meer van de regels of
van de reden, dus de bedoeling
achter de regel? Bijvoorbeeld de
regel is je mag niet met elkaar naar
bed voor het huwelijk. De reden is
de bescherming, zorg voor veilige
relaties, zorg voor jou als mens.
(uit: overdenking
dagelijkse broodkruimels)

Voor vragen of opmerkingen mail
gerust naar: jongerenwerk@saronkerk.nl
Of wil je praten?

Stelling

Praat ook eens verder.
Hoe denk jij over verkering
en toeleven naar een huwelijk? Wat vind je belangrijk als
ouders? Wat vind je belangrijk als jongere?

Stelling

De Heere Jezus zei tegen
de Farizeen: “Jullie volgen de
regels, terwijl jullie de reden niet
begrijpen. Want als je de reden van
de regel had begrepen, zou je zien
dat de regel in dienst staat van de
reden..” (Markus 2: 27).
Hoe is dat bij u?
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