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JONG RK LIEMERS
Tienerclub Light for Teens (L4T)

bouwt kerktoren
Op zaterdag 13 juni deed onze tienerclub Light 
for Teens (L4T) mee aan een wedstrijd met an-
dere tienerclubs. De organisatie was in handen 
van Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam. Het was 
de eerste fysieke bijeenkomst sinds het begin 
van de coronaperiode. We hoefden niet naar 
Haarlem af te reizen: we konden meedoen in de 
tuin van het parochiecentrum in Zevenaar. 
 Na het welkom en daarna catechese via 
de livestream, werden we aan het werk gezet. 
We konden kiezen uit meerdere opdrachten. 
Wij hebben vragen over de bijbel beantwoord 
en als hoofdactiviteit gekozen voor de opdracht 
‘samen bouwen’. En hoe hoger je bouwsel, hoe 
meer punten er te verdienen waren.
 Op de foto ziet u het resultaat van onze 
noeste arbeid. De toren is meer dan 6,5 meter 
hoog geworden! De extra punten voor de hoog-
te waren binnen. Helaas ging Nijmegen er met 
de hoofdprijs vandoor. Al met al was het toch 
een reuze gezellige dag!

Pastoor Thanh 
komt  

uit Thailand. 

Waar of  
niet waar?

 
ZONDAG 13 SEPTEMBER - 12.00 UUR

 ONLINE KAHOOT QUIZ, ONTMOETING VIA ZOOM

Thuis of bij vrienden. Alleen, met broer of zus, het gezin, opa en oma. Met de hele 
familie of met de buren. We starten om 12.00 uur, na de Eucharistie van 10.30 uur.  
Er is een mooie prijs te winnen. 

Wat heb je nodig? Twee beeldschermen/devices, bijvoorbeeld een Smartphone 
en een computer/laptop. We sluiten samen af met iets lekkers van de paus.  
Wel zelf maken! Het recept wordt vooraf gedeeld en er komt een instructievideo op 
YouTube. 

Doe jij ook mee ? jong@rkliemers.nljong@rkliemers.nl !

Meld je aan met je naam, e-mailadres en telefoonnummer en laat ons weten met 
wie je de quiz speelt. Ook voor vragen of hulp kan je daar terecht. 

De jeugdgroepen Kids Club (6-11 jaar) en Light for Teens (L4T, 12-16 jaar)  
presenteren zich actief in de Online Quiz op Startzondag, 13 september a.s.

WERKGROEP JONG RK LIEMERS met van links naar rechts:  
Marieke ten Velde, Jeroen Heemink, Annelies Saalmink, Aurore Boersma en Susan van den Boogaard.  

Op de foto ontbreken: Marinka Heemskerk en Yvonne Korthaus.


