U I T N O D I G I N G voor basiscatechese
Hoi
Wij zouden het héél leuk vinden als jij dit seizoen basiscatechese wilt volgen in de Open Hof kerk.
Dit zijn ontdekkingslessen over het christendom. Dit seizoen hebben we het over:

Wie is God?
Waar is God?
Wie is Jezus?
Waarom worden kinderen gedoopt?

Wat deed Jezus?

We spelen ook het spel Sirkelslag tegen jeugdgroepen in heel Nederland.
Alle kinderen van groep 6, 7 en 8 mogen meedoen.
De ontdekkingslessen zijn in De Baan van de Open Hof kerk. Aan het einde van elke les eten we
iets lekkers met elkaar. We ontmoeten elkaar 8 keer. De laatste les kijken we een leuke film.
De eerste keer is op zondag 7 november van 11.30-13.00 uur.
Doe jij mee? Laat je ouders je opgeven bij ons.
Groetjes!
Altina Verhorst en Jolanda Griesdoorn

We gebruiken verschillende manieren om iets
uit te leggen.

Even een gek spelletje doen

Beste ouders en/of verzorgers,
Graag nodigen wij uw kind(eren) uit om mee te doen met de basiscatechese van de Open Hof
kerk. Dit seizoen 2021/2022 willen we 8 keer bij elkaar komen. De lessen zijn bedoeld voor
kinderen van groep 6, 7 en 8. We starten met een kennismakingsbijeenkomst. Wij gebruiken de
methode Basics van de Protestantse Kerk Nederland. Bij de methode zitten soms opdrachten die
u samen met uw kind mag invullen.
U kunt altijd een keer met uw kind komen kijken om kennis te maken met ons en/of om te zien of
basiscatechese iets is voor uw kind. Heeft u vragen? Stel ze gerust.
Laat u weten of uw kind meedoet of een keer meekijkt? Bedankt.
Data basiscatechese

Adres Open Hofkerk
Opgave

Ons werkmateriaal Basics

2021
2022

: zondag 7 november, 12 december
vrijdag 19 november 19.15 -21.30 uur Sirkelslag
: zondag 16 januari, 13 februari, 13 maart, 15 mei, 19 juni
: Willem van Vlietstraat 2a
: Jolanda Griesdoorn – v.d. Pol
basiscatechese@deopenhofoudbeijerland.nl 06-83693615

