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Welkom 

 

Dit is het programma voor het jeugdwerk voor het seizoen 

2016/2017. 

Alle activiteiten voor de jeugd van 0-18 jaar staan hierin 

beschreven. De middenpagina’s bevatten de data bij elkaar zoals 

jullie gewend waren zodat je in 1 oogopslag kunt zien wat er te 

doen is. 

We hopen jullie komend seizoen weer te ontmoeten en voor alle 

activiteiten geldt: neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee. 

Iedereen is welkom en het is altijd leuk om weer nieuwe mensen te 

leren kennen. 

Komend voorjaar hebben we als bijzondere activiteit The Passion 

in Ouderkerk aan de Amstel. 

Dit evenement vindt plaats op woensdagavond 12 april 2016 

 

   



Kindercreche 

Voor de jongsten onder ons (0-4 jaar) is er tijdens de kerkdiensten 

kindercreche. Tijdens doopdiensten is er altijd creche, op de 

gewone zondagen moet je tevoren, liefst voor vrijdagavond contact 

opnemen met Lyda Mul. 

henkenlyda@gmail.com of 0297-582690 

 

Kindernevendienst 

Voor de kinderen van de basisschool is er tijdens de kerkdiensten 

kindernevendienst. De kinderen beginnen gewoon in de kerk. Na 

een kort praatje of verhaaltje gaan zij naar hun eigen dienst. Daar 

lezen we een verhaal, praten er wat over door, doen een spelletje 

of maken een puzzel, tekening of andere knutsel. Voor het einde 

van de dienst worden we dan weer opgehaald en gaan we terug 

naar de kerk. 

Kindernevendienst is er iedere zondag behalve in de 

schoolvakanties. 

 

Kinderkerk 

Een keer of 8 per jaar hebben we op zondagmorgen onze eigen 

kinderkerk. Dan gaan we niet eerst naar de kerk maar beginnen op 

10 uur in Amstelstroom. Daar hebben we helemaal onze eigen 

dienst met een verhaal, liedjes, spelletjes. We gaan wel eens 

schilderen. Om 11 uur kunnen jullie dan weer opgehaald worden. 
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BASIC 

25 september 9 oktober 

13 november  27 november 

11 december 29 jamuari 

12 februari 26 februari 

26 maart 9 april 

23 april  21 mei 

4 juni  25 juni 

 

 

KINDERKERK 

9 oktober 13 november 

11 december 12 februari 

26 maart 21 mei     



I-OPENER 

30 oktober 15 januari 

12 maart 14 mei 

 

EXTRA ACTIVITEITEN BASISSCHOOL 

Oogstdienst 6 november 10 uur 

Sirkelslag 18 november 19 uur 

Kinderkerstfeest 24 december 19.30 uur 

Palmzondag 9 april 10 uur 

 

EXTRA ACTIVITEITEN MIDDELBARE SCHOOL 

18 december kerstdiner 

Sirkelslag 7 februari 

Grote Oversteek 18 juni  



Basic 

Basic is bedoeld voor de kinderen van de middelbare school. Basic 

vindt plaats tijdens de kerkdiensten van 10-11.15 uur. Niet iedere 

zondag maar ongeveer 2 maal per maand. De data vinden jullie 

verderop. 

In het jeugdhonk kunnen jullie met elkaar praten over thema’s 

rondom bijbel en geloof. Met spelletjes, youtube-filmpjes, tweets 

zijn dit erg gezellige bijeenkomsten. 

Info debraal.peter@kpnplanet.nl of gizawarner@hotmail.com  

 

Cathechese 

Op maandagavond vindt er cathechese plaats in 2 groepen. Tijdens 

de cathechese kunnen jullie met Jos de Heer, de dominee, praten 

over god en geloof, vertrouwen, liefde, waarden en normen. 

Basiscathechese is voor kinderen uit groep 7 en 8 van de 

basisschool. Dit is van 18.30-19.15 uur. 

Jongerencathechese is voor kinderen in de klassen 1,2 en 3 van de 

middelbare school en is van 19.15-20.00 uur. 

Start 3 oktober. Info jos.de.heer@hetnet.nl  
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I-openerdiensten 

I-openerdiensten zijn 5 maal per jaar. Deze diensten worden door 

een speciale werkgroep georganiseerd. Er staat een thema centraal 

en de dienst wordt ingevuld met verhalen, lezingen, gedichten en 

popmuziek. De dienst wordt ondersteund door een band. 

Info jeannettevader@hotmail.com 

 

 

Zingen met Mario. 

Op zondag 5 juni heeft Mario Raadwijk in de I-openerdienst “met 

hart en ziel”gezongen. Hij heeft ons aangeboden om zangleider te 

worden van een op te richten jongerenkoor. In overleg met jullie wil 

hij een mooi repertoire samenstellen om met elkaar te gaan zingen. 

Jongeren vanaf 15 jaar zijn van harte uitgenodigd. 

Aanmelden kan bij Jos de Heer jos.de.heer@hetnet.nl of Eugene 

Brussee e.brussee@rkamstelland.nl  

 

   

mailto:jeannettevader@hotmail.com
mailto:jos.de.heer@hetnet.nl
mailto:e.brussee@rkamstelland.nl


Adressen: 

Predikant Jos de heer jos.de.heer@hetnet.nl 

Creche henkenlyda@gmail.com 

Kindernevendienst/Kinderkerk Friederike Bakker 

fh.bakker@hccnet.nl 

Basic Peter de Braal debraal.peter@kpnplanet.nl 

I-openerdiensten Jeannette Vader jeannettevader@hotmail.com 
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