
Dordrecht, 5 januari 2019 

 

Beste donateur en/of erelid, 
 
Als donateur of erelid van jeugdvereniging Menorah houden wij u graag op de hoogte van de 

activiteiten rondom de vereniging. Voor het komende halfjaar zullen wij ons als vereniging 

bezighouden met het thema ‘Micha’. We hopen en bidden dat het komende verenigingsseizoen weer 

een goed en fijn seizoen mag zijn. Een seizoen waarin we het woord van God centraal willen stellen 

in onze vergaderingen. 

Het komende seizoen gaan we ons verdiepen in het Bijbelboekje Micha. Micha schrijft over 

verschillende thema’s: Gods oordeel, het Vrederijk, de Vredevorst, een rechtszaak en Gods 

grootheid. In de eerste drie hoofdstukken is de profeet Micha scherp en zegt hij het volk waar het op 

staat en wijst hen op hun zonde. Daarna komt er een hoopvolle boodschap over het Vrederijk en de 

Vredevorst. Bijna aan het einde van het Bijbelboek spant de Heere een rechtszaak aan met Zijn volk. 

Maar Micha wordt hoopvol afgesloten met de voorspelling van de verlossing van het volk en het 

gebed en lofprijzing van het volk. 

Op 13 januari hopen we het seizoen te openen met een openingsavond waarbij we het thema willen 

introduceren. Dan staat er op 3 februari al een huishoudelijke vergadering gepland waarin we 

bestuursverkiezingen zullen houden. Het is namelijk zo dat Jesse en Jan-Willem helaas afscheid gaan 

nemen van het bestuur. Verder hopen we weer een heleboel gave avonden te hebben met een 

aantal gastsprekers zoals Cor Verkade die op 7 april langs hoopt te komen. Ook staat er een 

workshopavond op het rooster. Op deze avond zullen vier mensen uit de gemeente een workshop 

verzorgen. Naast de serieuze avonden hopen we ook een zaterdagavond een gezellige activiteit met 

elkaar te gaan doen. Het seizoen willen we traditioneel afsluiten met het jaarlijkse kamp, dit jaar 

gaan we naar Merelbeke in België. 

Zoals gebruikelijk vinden de vergaderingen plaats in de wijkzaal van de Pauluskerk. De 

avondvergaderingen beginnen rond 19.30 uur. Hierbij bent u van harte uitgenodigd om een 

vergadering met de vereniging bij te wonen. 

Bidt u met ons mee of God ons een gezegend seizoen geeft? 

We willen u bij voorbaat danken voor uw financiële/geestelijke steun. 

 

Hartelijke groet, namens het bestuur, 

Lydia van Utrecht 


