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Dag beste ouders en kinderen,
We zijn weer gestart met Petrus 2.0 en zo
hebben we jullie afgelopen zaterdag
allemaal weer mogen begroeten. Het was
heerlijk om weer eens wat leven in het
parochiecentrum te hebben.
De kinderen hebben hun materialen, zoals het werkboek, de Bijbel of een
mapje mee naar huis gekregen. Het is de bedoeling dat deze bij elke
bijeenkomst worden meegenomen.

De communicanten hebben ook

een bloem meegekregen.

Die mag worden voorzien van
voornaam. En hij mag natuurlijk
versierd. Maar…graag geen
kan worden meegebracht bij de
7 november.

een pasfoto en de
ook vrolijk worden
glitterlijm gebruiken. Hij
volgende bijeenkomst op

Op vrijdag 29 oktober is voor de vormelingen, de tieners en de kinderen uit
groep 7 de eerste avond Walk Together van dit seizoen. We gaan Bible
Party& Co spelen. Dat wordt gezellig, met wat lekkers erbij. Deze groep zal
in december ook de Are YouReady dag beleven.

Op zondag 7 november komen we weer met alle kinderen bij elkaar. Er
vindt dan catechese plaats van 09.30 tot 10.15. Daarna vieren we de
eucharistie in de kerk en na de mis wordt er nog koffie/thee geschonken in
het parochiecentrum. Voor de kinderen is er limonade en ook nog wat
lekkers. We hopen jullie daar allemaal te mogen ontmoeten; iedereen is
van harte welkom.
Na de bijeenkomst van 7 november gaan we een
groepje kinderen zoeken die graag zingen en het
leuk zouden vinden om dat een keer als een
koortje te doen bij de kerstviering op 24
december. We gaan alleen bekende eenvoudige
kerstliedjes zingen.
Ook willen we daarbij graag kinderen vragen die op
een muziekinstrumentkunnen spelen. Bij groep 7/vormelingen waren
hiervoor al enkele vrijwilligers en hopelijk kunnen we dit groepje nog wat
uitbreiden met eenpaar muzikale tieners. Dus, wie weet kunnen we de
kerstviering zo mooi muzikaal opluisteren.
Bij de volgende bijeenkomst zullen we kijken of er genoeg animo voor is.
Ten slotte, binnenkort zullen er een paar (besloten) WhatsApp groepen
worden aangemaakt: voor groep 7/vormelingen en een voor de
communicanten. Deze zijn alleen bedoeld om korte, functionele berichten
te sturen.
Nou, dat waren genoeg nieuwtjes in een brief, dus graag tot ziens op 29
oktober voor de tieners, groep 7 en de vormelingen; en tot ziens op 7
november voor iedereen.
Met veel groeten,
Namens de werkgroep Petrus 2.0
Ingrid van Meer

