Ha Lichtboog Families,
We hebben iets leuks voor je!!! Om je aan te moedigen om lekker lol te hebben
met familie hebben we 15 grappige, originele spelletjes die je kan doen met
opa's/oma's/nichtjes/neefjes/ tantes/ooms tijdens het videobellen. Dus of ze
nou in de buurt of in Zuid-Afrika wonen, nodig ze maar uit. #lbfamilychallenge.
Ze zijn geschreven voor in het jongerenwerk maar met wat aanpassingen kan
je de meesten ook heel goed met kinderen doen. Klik op de link:
http://ciy-downloads.s3.amazonaws.com/CIY_Zoom_Games.pdf
(Mocht je niet weten hoe Zoom werkt, lees dan de uitleg in de bijlage)
Lichtboekje en Ik-doe-mee boekje
Yesss! Deze week werden we verrast door Jara Roest met allemaal
leuke ideetjes voor een boekje voor de oudere kids tijdens de dienst dus deze
keer een boekje voor jongere en oudere kids. Print hem uit of open hem op je
scherm en doe de opdrachten tijdens de dienst zondag op een eigen papier. In
de bijlage vind je ook de uitgave voor jongere kids.
We hebben hulp nodig...
...om de boekjes te kunnen blijven maken. Wil jij of jouw kind nou ook een
Lichtboekje of Ik-doe-mee boekje maken laat het dan weten met een reply op
deze mail.
Lief en Leed
We willen je nog een keer op 't hart drukken dat als je nu in een seizoen zit waarbij
je hulp nodig hebt voor jezelf, je gezin, laat ons dan weten waar je wel hulp bij
kunt gebruiken. We weten dat hulp vragen voor de meeste mensen (incl
onszelf) moeilijk is maar het is wel vaak de weg naar opluchting en verbetering.
Maak er gebruik van.
Lieve groet en een heel fijn weekend en vakantie!
Saskia en Judith
Kinder- en Jongerenwerk in de Lichtboog

Verras je familie, boekjes voor de dienst en een toffe app

Geweldig nieuws! De gratis Bijbel App voor kinderen is er in het Nederlands. De app heeft
Bijbelverhalen met animatie door aanraking en leeractiviteiten. Perfect om kinderen de
grote verhalen uit de Bijbel te leren. Ga naar www.bible.com/kids om de app vandaag nog
te downloaden.

Verras je familie, boekjes voor de dienst en een toffe app

