Aanleveren stukjes

(vervolg)

We hebben vers gebakken brood? Ja roept Irene blij,
natuurlijk, ze brengt de brood naar haar moeder en rent zo
snel ze kan met Jurre mee naar
huis en even later zitten ze samen te smullen en Jurre is zo
blij als hij het gezicht van
Irene ziet. Als ze het eten op heeft blijft ze maar zeggen: Ik
ben zo vol, zo vol,
dankjewel Jurre, dank u wel mevrouw, ze kijkt blij naar de
moeder van Jurre.
Laten we de Here God maar bedanken Irene, zegt moeder
zacht, Hij zorgt voor ons en
Hij wil ons allemaal leren om te delen. Nou dat is dan prima
gelukt, zegt Irene en ze knipoogt
naar Jurre. Ja zegt Jurre, ik leer gelukkig snel. Ja gelukkig
wel, zegt moeder en dan vouwen
ze samen hun handen en sluiten hun ogen en bedanken God
voor Zijn liefde en voor alles wat Hij
hen geeft en dat Hij hen helpt om te zorgen voor anderen, om
te zorgen voor de armen.

Geschreven door Holman, Alie

De eerst volgende Two4You
Verschijnt 22 Dec. wil je hier een
stukje in geplaatst hebben lever
dit dan in voor 15 Dec
Aan: Wilco Neerhof ,
Spreeuwenhof 57 ,7051 XJ
Varsseveld
Tel: 0315-242819
e-mail:
kerkleven.two4you@gmail.com

Two4Youth kerstactiviteit Club
Jeugdclub Varsseveld organiseerde op donderdag 7 december
een gezellige kerstactiviteit in het Borchuus te Varsseveld. Het
ging onder andere over de vragen wat we eigenlijk vieren met
kerst, welke dieren er in de kerststal zitten en wat een witte
kerst is. In een groot en gezellig kerstspel kwamen de kinderen
hier achter. Daarnaast waren er een aantal uitdagingen voor
hen: wie kon de meeste kerstliedjes meezingen en wie kon er
het mooist knutselen? De kerstactiviteit was de laatste clubavond van het jaar 2017. De eerstvolgende activiteit is op donderdag 18 januari van 18:30 tot 20:00 uur. We gaan met z'n
allen iets lekkers bakken! Wil je graag de volgende keer met
ons mee komen doen, meld je dan gauw aan via jeugdclubsvarsseveld@hotmail.com. Tot dan!
=============================================

Ben jij ook zo benieuwd wat de herders
in de donkere, koude kerstnacht beleven?
Kom dan op zondag 24 december om 19.00 naar het
kinderkerstfeest in de Grote Kerk in Varsseveld. De herders hebben dit keer een beetje hulp van jullie nodig.
Want het beloofd een erg koude nacht te worden, hebben
ze wel genoeg wol om het kindje dat geboren wordt een
warm dekentje te geven?
Samen kijken we naar het kerstspel 'Wonderwol'. We
gaan niet alleen kijken, maar ook samen zingen en iets
maken. Van alles te beleven dus!
Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee. Tot dan!

