Tienerdienst

Jeugdwerkprogramma
2e helft seizoen
2017/2018
Een folder speciaal voor iedereen van
0-21+ jaar en ouders

Rondom de zondag
Oppasdienst
Voor wie: kinderen 0-4 jaar
Wanneer: tijdens de kerkdiensten waar grote
kindernevendienst is en bij andere bijzondere
vieringen. Kijkt u voor de details in de SamenKerk of
op de zondagsbrief. Een overzicht van de
oppasdienst is te krijgen bij Danielle Potkamp,

 danielle@depotkampjes.nl
 0344-626355

Kerk op schoot vieringen
Voor wie: (groot)ouders met kinderen 0-6 jaar
Wat: een korte, actieve viering voor peuters en
kleuters samen met hun (groot)ouders, na afloop
koffie, thee en iets lekkers
Waar en wanneer: Kerk in Drumpt om 15:30 uur op
zondag 28 januari, 11 maart en 27 mei.
Contactpersoon: Angela van Ewijk
 angelavanewijk@hotmail.nl

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

Grote Kindernevendienst
Elke eerste zondag van de maand, hou de
SamenKerk of de zondagsbrief in de gaten

Voor wie: jongeren van 12-16 jaar
Wat: een interactieve dienst met jongeren.
Thema: Duo's in de Bijbel
Wanneer: zondag 7 januari, 4 februari, 4 maart,
1 april, 6 mei en 3 juni.
Waar: Drumptse Hof
Contactpersoon:
Antonie Rozema  jasyp.rozema@hotmail.com

Rondom catechese
Kinderleerhuis
Na de voorjaarsvakantie gaan we weer beginnen!
Ben je tussen de 8 en 12 jaar? Kom dan naar het
Kinderleerhuis!
Op een creatieve, informatieve en natuurlijk gezellige
manier gaan we met elkaar in gesprek over thema’s
rondom het christelijk geloof.
Vind je het leuk om een vriend of
vriendin mee te nemen? Dat mag altijd.
De bijeenkomsten zijn vrijdagmiddag
9 maart, 16 maart, 23 maart en 6 april.
(starttijd volgt per mail of SamenKerk) in de
Drumptse Hof.
Contactpersonen en opgave:
Sandra Wagter
 shwagterelgersma@gmail.com  0344-617178
Tineke Van Beusichem
 t.vanbeusichem@hotmail.com 0344-643886

Rondom catechese

Rondom muziek
Jeugdorkest

Sirkelslag Young
Met elkaar de strijd aangaan
tegen 600 jeugdgroepen in
Nederland. Voer de opdrachten
uit en win het spel!
Het thema van Sirkelslag YOUNG 2018 is
'onvoorwaardelijke liefde'. Het verhaal gaat over
Esther, een dapper meisje. De jongeren krijgen
opdrachten, waarin uithoudingsvermogen,
creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en
enthousiasme nodig zijn en ontdekken wat
onvoorwaardelijke liefde is!
Voor wie: kinderen van 12 t/m 16 jaar
Waar en wanneer: vrijdag 2 februari 2017
om 19:15 uur in de Drumptse Hof
Contactpersoon: Anneke Petersen
 epetersen@zonnet.nl  0488-484911

Update4spirit: jongeren 12-17 jaar
Als Update4spirit willen we samen 1 keer in de
maand bij elkaar komen.
We gaan samen eten en ondertussen dagen we
elkaar uit d.m.v. gesprek en creativiteit om meer te
weten te komen over onszelf, over anderen, over het
leven en het geloof.
Voor wie: jongeren 12 t/m 17 jaar
Waar en wanneer: in overleg met de groep
vanaf 18.00 uur bij Corry Spies,
De Perserij 33, 4005 GZ Tiel
Contactpersoon en opgave :
Corry Spies
 corryspies@hetnet.nl  0344-655468

Meet&eat 18 + 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 18+? Dan
ben je van harte welkom. We eten eerst met elkaar
en gaan daarna met elkaar in gesprek over geloof en
leven.

Waar en wanneer: data in overleg, vanaf 18:00 uur
bij Corry Spies, De Perserij 33 4005 GZ Tiel.
Contactpersoon en opgave:
Corry Spies
 corryspies@hetnet.nl  0344-655468

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.
Contactpersoon:
Dieuwertje Verzaal
 its_me_dieuw@hotmail.com

Extra activiteiten
Nacht Zonder Dak
In 2018 willen we weer een Nacht
Zonder Dak organiseren! We gaan
weer een nacht overnachten in ons
zelfgemaakt hut van karton en laten
ons sponsoren voor een goed doel van de Stichting
Tear.
Verdere informatie volgt nog, houd onze
Facebookpagina of de Samen Kerk in de gaten!
Voor wie: jongeren 12+ en kinderen groep 7/8
Waar en wanneer: op zaterdag 23 juni 2018
om 19:00 uur op het grasveld bij de kerk in
Drumpt
Contactpersoon en opgave:
Anneke Petersen
 epetersen@zonnet.nl  0488-484911
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kinderen 12+
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Danielle Potkamp
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Jeugdwerk Protestantse Gemeente Tiel
fb.me/JeugdwerkPGTiel
www.protestantsegemeentetiel.nl

