
We werken dit jaar 
weer in drie groepen. 
 
Kindercatechese: 
Dit is voor de kinderen van 
groep 5 t/m 8 van de 
basisschool. 
Samen met ds. Sifra en 
Froukje Bokhorst gaan jullie 
praten en nadenken over God 
en de kerk. 
Je wordt om 16.00 uur 
verwacht in het bijgebouw 
van de Kruiskerk op: 
 20 oktober 
 26 januari 
 20 april 
 
Klas 1 en 2 van het Voortgezet 
Onderwijs: 
Jullie worden om 18.00 uur 
verwacht bij Anneke Hooijer. 
Westeind 2 te Oosterzee.  
Jullie mogen bij haar aan tafel 
schuiven.  
Samen met Annemieke Oostra 
gaan jullie in gesprek over 
wat te maken heeft met het 
Jaarthema. 
 8 november 
 13 december 
 10 januari 
 2 februari 
 14 maart 
 
Klas 3 en ouder: 
Jullie worden de 1e keer om 
19.45 uur verwacht bij 
Marianne Punter aan de 
Marwei 35 te Delfstrahuizen. 
Samen met Martine Oenema 
gaan we aan de slag met het 
jaarthema. 
 
 9 november 
 14 december 
 11 januari 
 2 februari 
 15 maart 

          HALLO ALLEMAAL, 
We willen je graag uitnodigen om dit jaar (weer) 
mee te doen met de catechese! 
Je mag natuurlijk altijd een vriend/ vriendin 
meenemen. 
 
We willen op vrijdag 6 oktober starten met een 
leuke activiteit. 
Je wordt verwacht om 19.00 uur bij de Kruiskerk 
in Echtenerbrug. 
 
We gaan werken met de materialen die horen bij 
het jaarthema van de PKN: 

           ‘EEN OPEN HUIS’ 
 
Zoals ieder jaar doen we ook weer mee met 
Sirkelslag voor de tieners, 2 februari 2018.  
Dit jaar is er voor het eerst ook Sirkelslag voor 
kinderen van groep 5 t/m 8.  
Sirkelslag Kids is op 17 November   van19.00 tot 
21.00 uur  in de Kruiskerk in Echtenerbrug. 

 
Misschien overweeg je om belijdenis van geloof 
te willen doen. Dit jaar zal er gestart worden met 
een groep als daar belangstelling voor is. Dit 
wordt geleid door dominee Sifra. 

 
Wij hebben er veel zin in…. 
Heb je nog vragen neem dan gerust contact op 
met Martine Oenema  

(HARMENMARTINE@HOTMAIL.COM) 


