Dámská jízda
V sobotu 27.2.2016 Dětská církev starších holek vyrazila zase po roce na
bowling. Jedná se o holčičí odpoledne s bowlingem a programem v církvi, kdy
si děvčata mohou přivést kamarádky a společně si užijeme strávený čas.
Na bowlingu jsme měly tu milost, že jsme tam byly samy. Dostaly jsme
pizzu zdarma ke každé dráze a zábava mohla začít. Moc jsme si to užily a
nemusely jsme nikam chvátat. Moc mile nás překvapilo nadšení holek,
vzájemné povzbuzování a to, jak si vzájemně pomáhaly.

Během hry jsem se mohly seznámit s kamarádkami holek, které s sebou
přivedly. Bylo to moc prima poznávat nové holky i nově poznávat „ty naše“ .

Po bowling jsme se přesunuly do církve, kde skupina TWB měla zkoušku
a suprové bylo, že nám zahráli 3 jejich písně, na které jsme mohly tančit a
skotačit . Bylo to moc prima .

Evča s Peťou nám připravily dobroty a kakao a po malé pauze jsme hrály
hry, povídaly si a vyhodnocovaly výsledky z bowlingu. V církvi se k nám
přidaly velké holky, které měly pro nás připravené slovo a svědectví z jejich
služby u menších dětí. Celé ho zakončily slovem z Jakuba 5/16: „Velkou moc
má vroucí modlitba spravedlivého.“ Je úžasné vidět, jak starší začínají sloužit
mladším. Jak vstupují do nových věcí a objevují jaké to je, spolehnout se na
Boha ve službě. Mám z toho velkou radost.

Jako poslední bod programu bylo vyrábění a kdo měl zájem mohl si
vyrobit záložku do knížky.
Na závěr se k nám přidali kluci, kteří se vrátili z vyčerpávajícího výletu –
a odkud, co tam dělali a zažili? Na to se jich zeptejte . Dámská jízda byla
super. Děkuji Bohu za úžasně strávený společný čas, díky kterému se můžeme
více poznávat a sloužit si navzájem. Děkujeme i rodičům, kteří nám své děti
svěřili .
Za tým služebníku Dětské církve – starších dětí
Eliška F.

