
 
 

Jeugdvereniging ‘Ora et Labora’ 
Programma januari – maart 2019 

 

 
 
Ha JV-er! 
 
Voor je ligt het programma voor de 2e helft van het JV-seizoen! We nodigen je van harte uit ook deze avonden 
met ons mee te maken!  
 
JV avonden  
We hebben al veel mooie en leerzame avonden gehad over het leven van Jozef. De komende avonden hopen 

we hiermee verder te gaan en nog meer te ontdekken van zijn leven. Jozef: door God vooruitgestuurd om zijn 

volk te redden van de hongersnood, profeet die de schenker, de bakker en de farao hun dromen uitlegt, 

priester die zorgt voor zijn familie. Jozef, gehaat, voor dood gehouden, als een lappenpop heen en weer 

geslingerd tussen hoop en vrees. Maar dwars door alles heen begint Gods licht in zijn leven steeds helderder te 

stralen. Jozef leert ons hoe wij trouw mogen zijn in de kleine dingen, hoe we als christen in allerlei 

omstandigheden kunnen leven, hoe we kunnen standhouden tegen allerlei verleidingen en hoe God leiding 

geeft in ons leven. Kortom; we hopen dat de Bijbelstudies ons allemaal meer duidelijkheid zal geven over God 

en het geloof en over hoe we ons geloof kunnen toepassen in het dagelijks leven. We gebruiken het boekje 

‘Onderweg  met Jozef’ van Henk Stoorvogel als leidraad.  

Voor de tweede helft van de avonden staan er ook weer leuke activiteiten op het programma.  
 
Mijn naam staat op het programma... 
Misschien ben je je naam tegengekomen in het programma. Dan is het de bedoeling dat je een spel verzorgt of 

een inleiding maakt. Je krijgt van de voorzitter het hoofdstuk uit het boekje ‘Onderweg met Jozef’ en 

informatie wat er van je verwacht wordt.  

Mocht je niet kunnen op de datum dat je voor een inleiding of een spel/activiteit staat ingepland, probeer dan 
te ruilen met iemand anders en geef het even aan ons door.  
 
Tot snel!  
 
Groetjes, 
 
Jan Blom, Menno Flach, Albertine den Ouden,  Robert de Jong, Corné van den Berg, Bas Noorland en Leonie van 
Essen   



Programma januari – maart 2019  
 

Datum Voor de pauze  Na de pauze 

10 januari Hoofdstuk 12: Nieuw leven 
Theo van Es 

10 – 100 
Adjan van Muilwijk en Lennart 
de Bruijn 

17 januari Hoofdstuk 13: De schat in de 
modder 
Wilianne Markestein  

30 Seconds 
Jet Schouten en Hanneke Blom  

24 januari  Hoofdstuk 14: Zien en zijn – 
avond met ouderen  
Bas Noorland 

Pictionary  
Adriënne Noorland en Leonie 
van Essen  

31 januari Hoofdstuk 15: Littekens of 
eretekens? 
Robert de Jong  

Levend ganzenbord  
Martijn Noordergraaf en 
Pieteke Noorland  

7 februari Jaarvergadering  
  

14 februari  Hoofdstuk 16: Jozef kan zich 
niet meer inhouden 
Wendy Rietveld 

Weerwolven  
Gerdien Schouten en Wouter 
van de Berg  

21 februari  Hoofdstuk 17: Zoon en vader 
Hélene van Es  

Spellenavond – neem je eigen 
spel mee  

28 februari Voorjaarsvakantie 

7 maart Hoofdstuk 18: De zegen voor 
Juda en Jozef 
Corné van der Berg   

Jongens tegen de meiden 
Joanne de Kwant en Wendy 
Rietveld  

14 maart Hoofdstuk 19: Jezus en Jozef 
Aris Markestein   

Druktoetsenspel  
Laurens Noordergraaf en Cors 
Noorland  

21 maart  Hoofdstuk 20: Door lijden naar 
heerlijkheid  
Lennard de Bruijn 

Filmavond  
Corné van de Berg en Willianne 
Markestein  

28 maart Sluitingsavond  
  

 
 

Wanneer? Elke donderdagavond in Het Anker van 20.00 – 22.15 uur!  
 
Contactgegevens voorzitters: 

Jan Blom: jgenbblom@hetnet.nl / 06-12617042 
Menno Flach: mennoflach@hotmail.com / 06-23443761 
Albertine den Ouden: albertinemeerkerk@hotmail.com / 06-13733580  
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