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Aan alle leden van de NBJB Nieuwsbrief,
In deze nieuwsbrief kun je de ontwikkelingen binnen de NBJB
lezen. Ontwikkelingen wat betreft de integratie, Digitips, het
kampwerk en de website. Veel leesplezier gewenst!

Jeugdraad Praat
Begin dit jaar zijn wij als Jeugdraad gestart. Wij hebben de opdracht mee gekregen om de
NBJB te integreren met de Unie van Baptistengemeenten. In de afgelopen tijd zijn hierin
diverse stappen gezet. Zo is er besloten om per 1-1-2009 samen te gaan met het taakveld
Jeugdwerk. Dit betekent dat de NBJB en het taakveld samen vergaderen en de NBJB
onder de Unie valt. Het taakveld Jeugdwerk is bezig beleid te ontwikkelen��;����������������������
���������������������
dit beleid zal op de
voorjaarsAV gepresenteerd worden. Op de voorjaarsAV zal er aan de AV gevraagd worden
om de NBJB op te heffen. Er breken voor de NBJB spannende tijden aan. De Jeugdraad
zal er alles aan doen om de activiteiten van de NBJB zo goed mogelijk te integreren.

Nieuws uit de Werkgroepen
De nieuwe website van de NBJB is online! Het is een erg mooi ontwerp geworden. Op dit
moment werkt de werkgroep website hard aan de volgende fase van de website. Het wordt mogelijk om een eigen profiel op de website te krijgen. Zo kun je goed met elkaar in contact blijven
en komen. Hou www.NBJB.nl in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.
Werkgroep Jongeren Werk heeft haar naam veranderd in werkgroep Digitips. Zij richten zich
voornamelijk op het ontwikkelen van programma´s. Kijk op
de website als je interesse hebt! De werkgroep geeft op
22 november een workshop op de AV.

Back to Basics
Back to Basics is het thema voor de Strubbenkampen
2009. De werkgroep Kampwerk is druk bezig met het
neerzetten van een nieuwe identiteit voor de kampen.
Oude tradities zullen blijven. De kampen vinden plaats in de week van 11 t/m 17 juli.
Wil jij weten wat deze nieuwe identeit inhoudt? Geef je dan snel op! www.NBJB.nl
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Kijk op www.NBJB.nl

