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Voorwoord 
 

Joepie, het nieuwe spoor is er! Er zijn weer een heleboel nieuwe, leuke, 

actieve, ontspannende, gekke, … vergaderingen op komst! Wat we juist 

gaan doen, lees je hier in Het Spoor! 

 

VERKOOPACTIES 
 

 

 

Jins 

De jins staan nog steeds paraat om allerlei klusjes uit te voeren zoals 

tuinwerken, opdienen, verhuizen, schilderen, hout zagen, zagen over hun 

leiding, …  

Wil je meer weten of hen contacteren? Surf dan naar hun facebookpagina 

of stuur hen een mailtje via het email adres jins@scoutsedegem.be. 

 

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Rent-A-Jin-1646266418983658/
mailto:jins@scoutsedegem.be




 

 

 



 



SPOOR JVK’S 

 

 

 

 



- 17/02:  

- 26/10:  

- 3-5/03:  jonggiver-weekend  

- 12/03: tirez votre plan  

- 19/03: leiding  

- 26/03:  wordt oud  

- 31/03: mijn jvk  

- 9/4: waar is de ??  

- 16/4:  spel  

 















Het Heilig Jinvangelie 

 

 

18 februari 
Mysterie 

Beltesassar, eerste onder de magiërs, ik weet dat de geest van de heilige goden in u woont en 

dat u elk mysterie kunt ontraadselen. Vertel mij: wat betekent 679.649.136 euro???  

(Daniël 4:6) 

 

25 februari 
sterkste netwerk 

En verbind u ook door andere huwelijken met ons: geef ons uw dochters en trouw zelf met die 

van ons, want zo bouwen wij het sterkste netwerk. (Genesis 34:9) 

 

3-5 maart 

jonggiver-weekend 

‘Probeer in de kempen te komen,’ zei ze, ‘anders vinden de achtervolgers jullie. Houd je daar 

drie dagen schuil, totdat ze teruggekomen zijn. Ga daarna pas weg.’ (Jozua 2:16) 

 

11 maart 

geen vergadering 

Thuis kun je je vermaken en doen wat je prettig vindt, maar bezondig je niet aan hooghartige 

woorden. (Sirach 32:12) 

 

19 maart (zondag!) 

leidingswissel 

Wissel een vriend niet in voor geld, je eigen broer niet voor het goud van Ofir en je leiding niet 

voor een tapperskaart. (Sirach 7:18) 

 



 

25 maart 

eetavond 

Jezus brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn 

lichaam.’ Maar de leerlingen gingen liever zweedse balletjes eten op de eetavond.  

(Matteüs 26:26) 

 

 

1 april 
playstation/wii vergadering 

‘Ik weet iemand die goed kan spelen,’ zei een van de hovelingen. ‘Hij is een zoon van Isaï uit 

Betlehem. Hij speelt meer dan 10 uur FIFA per dag en bovendien staat de HEER hem bij.’  

(1 Samuel 16:18) 

 

 

8 april 
paashaasvergadering 

‘En op zondag is Jezus herrezen, echter niet als mens, maar als een haas die chocolade eieren 

legt.’ En de kinderen geloofden het. (Matteüs 27:64) 

 

15 april 
vergadering door groep 3 

En laat groep 3 plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in 

ieders aanwezigheid de leiding aan hen over. (Numeri 27:19)

 


