
Vanaf zondag 29 november kun 
je mee op expeditie! 
4 weken lang zullen we de kaart 
volgen en komen we steeds 
dichter bij het Licht.
Als alles goed gaat zullen we op 
25 december onze bestemming 
bereiken…

Je kunt je expeditie-
uitrusting* gratis aanvragen 
door uiterlijk 31 oktober een 
mail te sturen naar
Jeugdteam@ontmoetingskerk
-dordrecht.nl o.v.v. naam en
adres.
De uitrusting wordt thuis 
afgeleverd.

* Bevat expeditie kaart met hulpmiddelen om de opdrachten te kunnen 
uitvoeren èn een adventskalender
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Beste ouders, grootouders en belangstellenden,

Vanwege de aanhoudende corona-crisis zal ook de advent en kerstviering 
dit jaar zeer waarschijnlijk anders verlopen dan we gewend zijn.
Maar dat wil niet zeggen dat we niet iets leuks kunnen doen met advent 
en kerst.
D.m.v. de kinderzondagsbrieven en de online-diensten willen we 
(kinderdienstleiding en jeugdteam) met jullie en jullie (klein-)kinderen 
tijdens deze advent op expeditie gaan.

De tijd van kerst is een tijd van lichtjes. Kaarsjes in huis, lichtjes in tuinen 
en in de straat. Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer – in het donker 
heb je ook echt licht nodig. Om te kunnen zien, om je veilig te voelen. 
Licht is zelfs van levensbelang, zonder het licht van de zon is leven niet 
eens mogelijk. Licht is dus een heel sterk en aansprekend symbool. 
Licht is een bijbels en begrijpelijk beeld waarmee je het goede nieuws 
van Kerst kunt uitleggen: Gods Zoon is naar de wereld gekomen om licht 
in de wereld te brengen. (Johannes 1) 

Tijdens de 4 adventzondagen zullen we op expeditie gaan en op 1e

kerstdag zullen we onze bestemming bereiken.

In de kinderzondagsbrieven en de onlinediensten reizen we door het 
oude en nieuwe testament naar de eindbestemming. Elke week is er een 
nieuw filmpje van de Zandtovenaar om te kijken en zijn er opdrachten uit 
te voeren op de expeditie kaart. 

Thuis kan de expeditie meegedaan worden m.b.v. een expeditie 
uitrusting. Deze uitrusting bestaat uit een kaart met hulpmiddelen (voor 
de opdrachten onderweg) en een adventskalender. U kunt de expeditie 
uitrusting gratis aanvragen bij het jeugdteam voor 31 oktober d.m.v. het 
sturen van een mail naar Jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Vermeld hierin naam (+ aantal kinderen) en adres zodat de pakketjes
thuis afgeleverd kunnen worden.

Hartelijke groet,

Het Jeugdteam

Nieuwsflits vanuit het jeugdteam
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