
Jaarthema 
Het goede leven in het licht van Christus 

Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven 

ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven 

goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je 

leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander 

kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt 

over jouw leven."  

 

CJV Start avond, doelgroep 15 + 
Zaterdagavond 19 September 
 

 
 
 

Start Zondag 
Zondag ochtend 20 September, 9.30 in de Gereformeerde Kerk 
 
Voorgangers zijn Ds. Peter Elzinga en Ds. Inge de Rouwe. Medewerking wordt verleend door Jan 
Wolfs (Orgel) Lineke Meerman ( Piano) en zanggroepje. Ook zal er aandacht besteed worden World 
Servants. Thema: Bloeien in Gods licht: Dat is het goede leven!  
 

  



Emmaüswandeling – Walk & Talk 
Zondag middag 20 September 
 
Vertrek vanaf Menorah vanaf 14:15 tot 15:00 in groepjes van 2 personen, we doen een rondje 
Boersterweg naar Dijkshorn. Na afloop gaat ieder zelf weer naar huis en niet langs Menorah 
 
Twee aan twee Bij een Emmaüswandeling gaan mensen twee 
aan twee wandelen. Al pratende ervaren ze misschien iets van 
de onbekende derde zoals de twee leerlingen van Jezus op 
weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met 
hen op liep en het gesprek kleur gaf. De route die gelopen 
wordt is van tevoren bepaald, zodat iedereen dezelfde 
wandeling maakt.  

 

Kindermiddag  

ZATERDAGMIDDAG 26 SEPTEMBER – groep 1 tot 8 in Menorah 
 
Ook aan de jongere jeugd is gedacht bij de voorbereidingen. Voor alle kinderen van de basisschool, 
groep 1 t/m groep 8 zal er op ZATERDAGMIDDAG 26 SEPTEMBER om 14.45 uur een leuke 
theatervoorstelling worden gehouden in Menorah door Kindertheater Knettergek! De voorstelling 
heet LEF! Tijdens de voorstelling is er toneel, zang, zijn er goocheltrucs en dit is allemaal gekoppeld 
aan het mooie verhaal van David en Goliath!! Jullie komen toch ook? Je mag natuurlijk ook je 
vriendje of vriendinnetje meenemen naar deze leuke middag!! Ouders kunnen hun kind naar de 
ingang van Menorah brengen en halen. 
 

 
 
 

Wadlopen – doelgroep Impact 
27 September 
 
Activiteit staat al gepland - Impact jeugd gaat 
wadlopen, meer info zie huidige Nieuws voor 
Kerk en Kansel 
 
 
 

Orgelconcert MMV Jan Wolfs 
Hierover meer in de volgende Nieuws voor Kerk en Kansel 
 


