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Nieuwjaars wens
2016 ligt echt achter ons. We danken de Heer dat Hij ons bewaard en
beschermt heeft en ons een nieuwe jaarwisseling heeft geschonken.
JoVo wenst iedereen een gezegend, gezond en gelukkig nieuw jaar toe.

Nieuwe dingen
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2017 en in een nieuw jasje. Hiermee geven
we aan dat JoVo wensen en plannen heeft voor 2017. Niet alleen nieuwe

Woord van het
jaar 2017

Dit zegt God
de Heer: Ik zal
jullie een
nieuw hart en
een nieuwe
geest geven.
Ezechiël 36:26
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ideeën maar ook het voortzetten van wat we al deden. Zo
kunnen jullie o.a. jongerendiensten, filmavonden en een
barbecue verwachten dit jaar.
We willen graag nieuwsbrieven verzenden met inhoud die
jullie echt aanspreekt. Daarom onze vraag: Wat wil je dat er in
de nieuwsbrief komt te staan? Waar liggen je interesses? Wat
zou je graag willen lezen in de JoVo nieuwsbrief? Waar kunnen
we het over hebben? Laat het ons weten. Ons email adres is
jovo.ebgr@gmail.com
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Jongerendiensten,
Movienights, CHil,
barbecue

Wanneer we weten wat jullie wensen en behoeftes zijn, kunnen
we activiteiten ontwikkelen, nieuwsbrieven vullen en partijen
aantrekken die ons verder kunnen helpen on jullie verder te
helpen. We willen graag een netwerk van mensen maken die
elkaar kunnen versterken. Help ons jullie te helpen.
Wat ook nieuw is, is dat we naast de JoVo Facebook pagina nu
ook een JoVo Instagram account hebben. Mooie foto’s en
inspirerende teksten delen we graag met je. Dat is het mooie
van Social media: je kunt zoveel moois delen met elkaar! Dus
volg ons en deel met anderen.
Help ons aan de eerste 217 likes op FB en volgers op Instagram
vóór 19 februari 2017. We geven een hele mooie prijs weg aan
een van onze volgers die tijdens de jongerendienst aanwezig is.

Oude dingen
Terugblikken hoort bij de start van een nieuw jaar. Wat
hebben we in 2016 gedaan? We hebben jongerendiensten
gehad waarin we gesproken hebben over liefde en rijkdom,
geloven en twijfel. We hebben samen film gekeken. Miracles
from heaven is een schitterende film waarover nog een tijd is
nagepraat. Gebeuren wonderen nog wel vandaag de dag en hoe
herken je ze dan?
Natuurlijk hebben we ook heerlijk gegeten tijdens de barbecue!
De salsa workshop was weer een groot succes met een groot
aantal deelnemers. Niemand wist vooraf dat er een workshop
hoofddoek binden zou zijn. Die blije gezichten toen dat werd
aangekondigd.. onbetaalbaar! De dames hebben hun creaties
trots getoond en de winnares ging met een hoofddoek pakket
naar huis.
De barbecue heeft dankzij ticket verkoop, sponsoren en
vrijwilligers ruim €1100 opgeleverd. Diaconie en de nieuwe
kerk band Blesi nanga Prisiri hebben door de opbrengst van de
barbecue een financiële injectie gekregen waardoor ze het werk
voor de kerk voort kunnen zetten.

Lees onze nieuwsbrief en
blĳf met ons in gesprek.
We willen graag weten wat
we voor jou kunnen
betekenen.
Volg ons op Facebook en
Instagram. Wĳ delen graag
en hopen dat jĳ dat ook
doet.
Tot de volgende
nieuwsbrief en we zien je
graag 19 februari 2017.
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Eerste jongerendienst ‘17
Save the date: 19 februari 2017
Thema: Een nieuw begin
Wanneer maak je een nieuw begin? Hoe en waarom begin je opnieuw? Hoe vaak kun je opnieuw
beginnen? Wij maken van iedere jongerendienst een feestje. Vorige keren hadden we
ondersteuning van spoken word artiesten, muziekanten en dansers. We praten graag in taal die
jongeren aanspreekt. JoVo is eigenzinnig genoeg om een eigen draai te geven aan de erediensten
die we al jaren gewend zijn en iedere keer krijgen we bergen complimenten. We gaan door op de
weg die we zijn ingeslagen. Daarom beloven we een hele leuke en inspirerende dienst 19 februari.
Zet alvast in je agenda. We verwachten een grote opkomst. Wat helemaal geweldig zou zijn is als
we veel onbekende gezichten of gezichten die we lang niet gezien hebben zien in de kerk.

EEN NIEUW BEGIN
19 FEBRUARI 2017
AV E N U E C O N C O R D I A 1 1 1
ROTTERDAM
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