Kinderkerstfeest

Jeugdwerkprogramma
1e helft seizoen
2016/2017
Een folder speciaal voor iedereen van
0 -21+ jaar en ouders

Rondom de zondag
Oppasdienst
Voor wie: kinderen 0-4 jaar
Waar en wanneer: Tijdens de kerkdienst, kijk
voor de details in de Samenkerk of op de
zondagsbrief.
Contactpersoon: Daniëlle P otkamp
 danielle@depotkampjes.nl
 0344-626355

Kind op schoot vieringen
Voor wie: ouders met kinderen 0-6 jaar
Wat: een korte, actieve viering voor peuters en
kleuters samen met hun ouders, na afloop koffie,
thee en iets lekkers
Waar en wanneer: Kerk in Drumpt om 15:30 uur
op zondag 9 oktober en zondag 27 november
2016
Contactpersoon: M ieke W iegeraad
 jjj.mieke@gmail.com  06-22042054

Kindernevendienst
Voor wie: kinderen van 4-12 jaar(basisschool)
Waar: Elke zondagmorgen tijdens de eredienst
om 10:00 uur, zie Samenkerk voor welke kerk er
is geopend
Contactpersoon: Astrid Visser
guppie.visser@outlook.com  0344-664856

Sint Maarten
Voor wie: kinderen 4 -12 jaar
Wat: we maken met elkaar lampionnen en gaan
dan met elkaar een wandeling/tocht maken in en
om de kerk. Afsluitend een viering in de
St Maartenskerk
Wanneer: zondag 11 november 2016 om 16:00
uur
Contactpersoon: ds. Detlef Bohlken
 0344- 634655  dbohlken@dds.nl

Voor wie: kinderen van 4-12 jaar
(basisschool)
Wat: we gaan ’s middags met elkaar het kerstfeest voorbereiden en ’s avonds vieren we met
elkaar kerst samen met ouders, opa’s,
oma’s………………
Wanneer: zondag 18 december 2016 0
Tijd viering: 18.30 uur
Waar: Kerk in Drumpt
Contactpersonen:
leiding Kindernevendienst

Taizéviering
Voor wie: jongeren 15+,
maar ook voor alle andere belangstellenden
Wat: een viering in de Traditie van Taizé met ook
de liederen. Deze viering wordt georganiseerd
door de jongerengroep 19+
Wanneer: zondag 29 januari om 10.00 uur de
kerk in Drumpt
Contactpersoon: Corrie Spies
 corryspies@hetnet.nl  0344-655468

Tienerdienst
Voor wie: jongeren 12(middelbare school) – 16+
jaar
Wat: een keer in de maand hebben we een eigen
viering. Het jaarthema: Meet & Greet met
Bijbelse personen. We gaan op een actieve en
creatieve manier aan het werk met Bijbelse
Personen. Ook gaan we een keer de sportzaal in.
Wanneer: We starten zondag 9 oktober in de
Drumptse Hof. Op 6 november in Wadenoijen, 11
dec, in Drumpt en op 8 januari in Wadenoijen
Contactpersonen:
Antonie Rozema jasyp.rozema@hotmail.com
Mieke Wiegeraad:
jjj.mieke@gmail.com 06-22042054

Rondom catechese
Kinderleerhuis
Het Kinderleerhuis is catechese voor kinderen
van de basisschool. We maken gebruik van de
methode Basics van JOP. We gaan speels, informatief en creatief aan de slag met thema’s uit de
Bijbel, kerk en tradities van het christelijk geloof.
Voor wie: kinderen van 8 t/m 12 jaar
(basisschool)
Wanneer: Najaar 2016
28 okt, 4, 11 en 25 nov.2016
Drumptse Hof, 16:00-17:15 uur
Contactpersonen: z.o.z.

Contactpersonen en opgave kinderleerhuis:
Sandra Wagter  shwagterelgersma@gmail.com
0344-617181
Tineke Van Beusichem
 t.vanbeusichem@hotmail.com

Sirkelslag Kids
Op een vrijdagavond zitten we met onze eigen
groep bij elkaar en starten we de DVD. We weten
niet welke opdrachten uitgevoerd moeten
worden, het enige wat we weten is dat honderden kinderen op datzelfde tijdstip ook klaar zitten
om de strijd aan te gaan tegen jouw groep.
Worden wij de winnaar van één van de vier
Sirkelslagbekers?
Voor wie: kinderen van 8 t/m12 jaar
(basisschool)
Wanneer: vrijdag 18 november 2016 om 19:15
uur Drumptse Hof
Contactpersoon: M ieke W iegeraad
 jjj.mieke@gmail.com  06-22042054

Update4spirit: jongeren 14 -18
jaar
Als Update4spirit willen we samen met jou op
één avond in de veertien dagen d.m.v. spel, film,
muziek, gesprek en creativiteit aan de slag gaan.
Zo dagen we elkaar uit om meer te weten te
komen over onszelf, over anderen, over het leven en over het geloof!
Voor wie: jongeren 14 t/m 18 jaar
Wanneer: eerste bijeenkomst op zondagavond
11 september 2016 van 19:30 -20:30 uur bij
Corry Spies, De Perserij 33 4005 GZ Tiel
Vervolgdata in overleg met de groep
Contactpersoon en opgave:
Corry Spies
 corryspies@hetnet.nl  0344-655468

Meet&eat 19 + groep
Voorheen heette deze groep een praatgroep en
deze groep komt al een aantal jaren bij elkaar.
Wil je je ook aansluiten bij deze groep, en ben
je 19+? Dan ben je van harte welkom. We eten
eerst met elkaar en gaan daarna met elkaar in
gesprek over geloof en leven.
Wanneer: eerste bijeenkomst op zondag 18 september 2016 om 18:00 uur bij Corry Spies, De
Perserij 33 4005 GZ Tiel. Vervolg data in Overleg
Contactpersoon en opgave:
Corry Spies
 corryspies@hetnet.nl  0344-655468

Rondom Muziek
Jeugdorkest
Met het jeugdorkest maken we samen muziek bij
bijzondere kerkdiensten.
Voor wie: Voor iedereen die een instrument
bespeelt en noten kan lezen. Ook als je net op
les zit, kun je meedoen.
Wanneer: bij bijzondere kerkdiensten. In ieder
geval 4 september 2016 en met Sint Maarten
Contactpersoon:
Dieuwertje Verzaal
 its_me_dieuw@hotmail.com

Extra activiteiten
Nacht zonder dak
Voor wie: jongeren 12+ en kinderen groep 7 en
8
Waar en wanneer: op zaterdag 24
september om 19:00 uur op het
grasveld bij de kerk in Drumpt
Wat: We gaan een nacht overnachten
in ons zelfgemaakt hut van karton en
laten ons sponsoren voor het vluchtelingenwerk
Stichting Tear.
Contactpersoon en opgave:
Anneke Petersen
 epetersen@zonnet.nl

Workshop sieraden
Voor wie: kinderen en jongeren 7+
Waar en wanneer: Vrijdagavond 7 oktober in de
Drumptse Hof. Start 18:30 uur
Wat: We gaan met elkaar sieraden maken . Er is
een kleine eigen bijdrage.
Contactpersonen en opgave :
Ineke Bol  inekebol@planet.nl en
Petra Teerink  petra.teerink@hotmail.com
Dit programma wordt aangeboden door
de Taakgroep jeugd PG Tiel:
Margriet Meun jeugdouderling ouders en
kinderen 12Petra Teerink jeugdouderling ouders en
kinderen 12+
Anneke Petersen jeugddiaken
Ds. Karin Spelt
Danielle Potkamp
Bert Teerink
Mieke Wiegeraad jeugdwerker PG Tiel

www.protestantsegemeentetiel.nl

