Week van gebed 2022 ‘Licht in het duister’
De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen
bidden. Het wordt gehouden van 16 tot en met 23 januari 2022 en het thema is:
‘Licht in het duister’. Het is een actueel thema, want we leven in een wereld die
hunkert naar Licht in de duisternis. Wereldwijd bidden miljoenen christenen
mee. Wil jij met club, catechisatie of je kring meedoen aan dit waardevolle
initiatief, kijk dan voor ideeën en materialen op de website.
https://missienederland.nl
Avond voor ouders – Parentingcourse & Rais-up
Donderdag 17 februari start de Parentingcourse, de eerste avond (van totaal 5 avonden) voor
ouders met teenagers 12-18 jaar onder leiding van Saskia de Graaf. Daarnaast is er op maandag 21
maart voor ouders met kinderen van de basisschoolleeftijd een avond met Raise-up. Wij hebben er
weer zin in en kijken uit naar mooie avonden. Weet je van harte welkom! Laat even weten als komt.
Geeft het door aan de jeugdambtsdragers of meld je aan via onze website www.step-gouda.nl

Online training voor jeugdambtsdragers
De Protestantse Kerk biedt een training aan voor jeugdambtsdragers. Het is een training waar
specifiek ingezoomd wordt op de samenwerking met kerkenraad en vrijwilligers. Verder is er
aandacht voor hoe je ervoor zorgt dat de jeugd in de gemeente de aandacht krijgt die ze verdient en
hoe je hen verbindt met de rest van de gemeente? Het zijn drie avonden in de maand februari,
maart en mei. De thema’s van de bijeenkomsten zijn: ● Ik en mijn roeping en doelgroep ● Ik en mijn
kwaliteiten en taak ● Ik en mijn opdracht in de praktijk. De kosten voor drie avonden zijn € 60,-.
https://www.protestantsekerk.nl/training/jeugdambtsdragers/
HGJB tienerdagen en jongerenavonden
Dit voorjaar organiseert de HGJB TienerTour voor tieners in de leeftijd van 11-17 jaar. Wanneer?
26 maart in de omgeving van Dordrecht en 2 april in de omgeving van Alphen a/d Rijn. Tieners
beleven met leeftijdsgenoten uit hun regio een gezellige middag of avond met verdieping, mooie
muziek en een tof keuzeprogramma.
Op 11 maart in Ridderkerk zijn de jongeren vanaf 17 jaar uitgenodigd voor HGJB-Jongerenavond.
Samen met anderen jongeren verdiepen ze hun geloof. Een inspirerende spreker neemt de jongeren
mee in een actueel thema, waarna ze aan de slag gaan met werkvormen. De avond wordt interactief
door het gesprek met elkaar én met de spreker aan te gaan. Zin in deze tienerdagen of jongeren
avonden? Kijk dan op de HGJB site. www.hgjb.nl

Leuke tip: Stel in deze
lockdownperiode een online
quizpakketje samen voor
een gezellige avond
met je club!
Mail: info@step-gouda.nl
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