EX-NBJB nieuwsbrief
Aan alle leden van de NBJB Nieuwsbrief,
Afgelopen voorjaar is de NBJB formeel opgeheven op de AV in
Veendam. Dit betekent niet dat er sindsdien niets meer is gebeurd
door onze vrijwilligers en het Taakveld Jeugdwerk. Op deze manier
willen we je graag op de hoogte brengen van onze activiteiten.

Nog 1x NBJB

In het Hemelvaartsweekend van vrijdag 14 mei t/m zondag 16 mei 2010 zal de Strubben
(Schoonloo) in het teken staan van de laatste NBJB-activiteit. Nog één keer een ontmoetingsmoment waarbij iedereen met een NBJB-hart of NBJB-verleden welkom is. Het is een reünie
voor oudkampers en –vrijwilligers, maar ook een ontmoeting voor de jeugd van nu. André Bijleveld
zal het weekend muzikaal openen en de rest van het weekend bieden we een afwisselend programma vol ontspanning. We nodigen iedereen uit om het complete weekend aan te schuiven (overnachten kan in één van de kamphuizen of in eigen tent), maar je bent ook welkom om een dag of dagdeel
te komen kijken. Een lage drempel dus! We houden je op de hoogte via www.NBJB.nl

Kampwerk 2010
Het NBJB kampwerk zal onder de vlag van de Unie doorgaan. Afgelopen zomer hebben circa
50 kampers een prachtige week beleefd waarin ze dichter bij elkaar en bij God zijn gekomen. Een
goede reden om dit kostbare werk door te zetten.
Samen met het Taakveld Vrouwenwerk zal er aankomende zomer een moeder-kindkamp georganiseerd worden. Hier kunnen alleenstaande moeders samen met hun kinderen lowbudget op
vakantie gaan. Daarnaast zal er weer een week kinderkamp en maar liefst twee weken tentenkamp
zijn.
Data:
Kinderkamp		
17 juli t/m 24 juli
Moeder-kindkamp 24 juli t/m 31 juli
Tentenkampen
beide bovengenoemde weken
Wilt u betrokken raken bij de organisatie van deze kampen, neemt u dan contact op met ons via
info@nbjb.nl

Jongeren op de AV
De Algemene Vergadering van de Unie van Baptistengemeenten is momenteel een activiteit
waar veelal ervaren en oudere baptisten als afgevaardigde van hun gemeente komen. Volgende
voorjaarsAV willen we een programma voor jongeren opzetten, dat parallel loopt aan de AV.
We denken hierbij aan workshops en het uitwisselen van ervaringen en ideeën over jeugdwerk,
maar ook bijvoorbeeld een potje volleyballen. Op deze manier kunnen jongeren kennismaken met
de AV en ontmoeting hebben met leeftijdsgenoten van andere Uniegemeenten. We hopen dat
deze vernieuwing een extra dimensie zal geven aan de AV en jongeren betrokkener kan maken
bij het gemeentewerk en de Unie. We roepen alle gemeenten dan ook op om actief jongeren te
benaderen om mee te gaan naar de AV.

Geef je nu op voor de Strubbenkampen!
Kijk op www.STRUBBENKAMP.nl

