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Aan alle leden van de NBJB Nieuwsbrief,
Tijdens de AV te Hengelo in 1925 is besloten om de NBJB
op te richten. Dit heugelijk feit is in de maand juni 83 jaar geleden.
De NBJB heeft in deze 83 jaar diverse hoogte-, maar ook
dieptepunten meegemaakt. 2008 is een jaar vol vernieuwingen en
daarover houden we u graag op de hoogte.

Jeugdraad Praat
We hebben afscheid genomen van de vorige Jeugdraad.
Na vele jaren hebben zij hun functie binnen de NBJB
neergelegd. In de vorm van een diner hebben we Dick, Harrie,
Mirjam en Harry bedankt voor hun geweldige inzet.

Nieuws uit de Werkgroepen

Het instructieweekend voor de kampstaven heeft plaats gevonden op de Strubben. De voorbe reidingen zijn in volle gang. Er melden zich steeds meer kampers aan. Er is echter nog genoeg plek.
Dus geef je op www.NBJB.nl
Het NBJB Gewest Groningen heeft haar voorjaarsvolleybaltoernooi gehad. Het was een
zeer gezellig toernooi met een goede opkomst. Wij zien al weer uit naar het najaarstoernooi.

JAV Down to Business

17, 18 en 19 oktober is de Jongeren Algemene
Vergadering te Enschede. Wil jij praten over het
beleid van de Unie van Baptisten? Wil jij jouw stem
laten horen? Heb je zin in een weekend vol plezier
met andere jongeren?
Het vergadergedeelte van de JAV zal, net als bij
de voorjaars AV van de Unie, plaats vinden in de
vorm van workshops. Daarnaast is er tijdens het
weekend tijd voor mountainbiken, drama en muziek.
Voor meer informatie of opgave: www.NBJB.nl

Geef je nu op voor de Zomervakanties!
Kijk op www.NBJB.nl
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Help de NBJB
Het is mogelijk om de NBJB te sponsoren. Word lid van
de Sponsorloterij voor 7,80 per maand. Hiervan gaat 3,40
naar de NBJB. Help de NBJB en maak daarnaast kans
op mooie prijzen.
Mocht je tegen loterijen zijn, of wil je de NBJB met een
ander bedrag helpen.
Maak dan jouw gift over naar giro 28686 van de NBJB.

Werkgroep onder de Loep
Met het aantreden van het nieuwe NBJB-bestuur is ook de Werkgroep Jongerenwerk
(WJW) na een periode van relatieve rust weer enthousiast aan de slag gegaan. De doelstelling van de werkgroep is het ondersteunen van lokale (jongere) jeugdgroepen en 20+groepen door middel van het aanbieden van programmasuggesties en – op termijn - het
regionaal aanbieden van van instructie- en toerustingsdagen. Gezien de huidige samenstelling van de werkgroep zal voor de laatstgenoemde activiteit de focus op de noordelijke vier
provincies liggen.
De WJW bestaat op dit moment uit Ralf Haverkamp, Harry Nobbe, Adriaan Soetevent
en Sake de Vries. De beperkte omvang van de werkgroep zorgt ervoor dat onze werkzaamheden zich op dit moment beperken tot het bedenken en uitwerken van nieuwe programma’s
en plaatsing hiervan op de Digitips programma-database op de website van de NBJB
(www.nbjb.nl). Onlangs zijn hier weer een aantal nieuwe programma’s op verschenen:
You gotta move! (2007-004)
Een programma over de problematiek van overgewicht en het belang van je lichaam.
Jongerendienst: In tune, tune in… (2007-005)
Een opzet voor een jongerendienst met veel muziek.
Bijbelstudie: Mozes (2007-006)
Een bijbelstudie over de persoon Mozes en de rol van God in zijn leven.
Op weg naar de Koning (2007-007)
Een programma voor de adventstijd waarin wordt stilgestaan bij de vraag in hoeverre we op
weg zijn naar de Koning.
In de loop van dit jaar willen we het aantal Digitips-programma’s verder uitbreiden en ook
het gebruiksgemak van de site verder verbeteren. Idealiter zou de site moeten uitgroeien tot
de natuurlijke vraagbaak voor jeugdgroepen en hun leiders. Een site die met hen meegroeit. Nieuwe werkgroepsleden zijn van harte welkom. Vind je schrijven leuk en heb je interesse
in de werkzaamheden van de WJW, neem dan geheel vrijblijvend contact op met Adriaan
Soetevent (0320-250237) of mail met info@nbjb.nl. Opgave voor deze werkgroep via
info@nbjb.nl.

