METROKAART JEUGDWERK
Bethelkerk en De Hoeksteen

Zaterdag, 2-wekelijks, 19-21u

SWITCH
Groep 7 en 8
Pastorie
Diverse tijden

Catechese
12-18 jaar
Div. locaties

Spirit

Klas 1,2 en 3,
Pastorie

Catechese is verdeeld in de volgende groepen:
12-13 jarigen: vanaf 18 september, iedere maandagavond
bij Loes Breedveld, Welhorst 69, van 19.00-20.00.
14-15 jarigen: Vanaf 19 september, iedere dinsdagavond in
de Pastorie, van 19.30-20.30, ds. Kafoe.
16-17 jarigen: Vanaf 19 september, iedere dinsdagavond in
de Hoeksteen, van 20.00-20.45, ds. Annelene Metz.
Start op, afhankelijk van het weer, op 9 september met een
kanotocht, en anders op 23 september in de Pastorie! Bij
Spirit verveel je je nooit. Op zaterdagavond doen we gekke,
sportieve, ontspannende, maar zelfs leerzame dingen onder
leiding van een aantal professionals. Durf jij het aan om op
zaterdagavond langs te komen? Heb je geen geldig excuus,
dan verwachten we je gewoon! Mail voor meer info…
Bart van Willigen / Roland van Twist
Bart.van.willigen@online.nl / Roland.van.Twist@hotmail.com

Zondag, na de kerk

Brugclub
Vanaf klas 3 (15 t/m
18 jaar), Pastorie

Een gezellige groep jongeren die in de Pastorie na kerktijd
bij elkaar komt. Onder het genot van een kopje koffie of
thee met lekkers begint de rondvraag. Soms behandelen
we daarna een onderwerp, maar ook nodigen we
regelmatig een gast uit die iets vertelt over zijn/haar
(vrijwilligers)werk. Daarnaast hebben we activiteiten en
gaan we 1x per jaar op kamp.
Iekje Berg, Marijke Schop en Berco Visser
brugclub@sowjeugdwerk.nl

Data nog onbekend

18+ gespreksgroep

Vanaf 18 jaar
Pastorie
Eerste week zomervakantie

IJW Kamp
Groep 6,7,8, Klas 1,2
(9 t/m 14 jaar)

METROKAART
van het jeugdwerk

Gert-Jan Hijweege / Roland van Twist
hijweege@upcmail.nl / Roland.van.Twist@hotmail.com

Ds. Annelene Metz, Ds. Kafoe, Loes Breedveld

Zaterdag, 2-wek., 19.30-21.30

De

Start op 16 september! Heb je zin om één keer in de twee
weken op zaterdagavond uit je dak te gaan en een leuke
avond te hebben met al je vriendjes en vriendinnetjes en
andere kinderen? Kom dan eens kijken op een SWITCH
avond

Een overzicht van alle activiteiten binnen
het jeugdwerk van de Bethelkerk en De
Hoeksteen!
Iedere zondag

Elke zondag is er de mogelijkheid om uw kind(eren) tijdens
de kerkdienst bij de oppas te brengen. Het gaat om kinderen
van 0 tot 4 jaar.

0-4 jaar
Pastorie

Bianca Seuneke
oppas@SOWjeugdwerk.nl

Iedere zondag

De kindernevendienst wordt gehouden in de bijzalen van de kerk.
Er wordt aan de kinderen een bijbelverhaal verteld, gebeden, een
verwerking gemaakt en soms gezongen. De kinderen zitten eerst
in de kerk en gaan in de loop van de dienst naar de eigen
ruimten.

OPPAS
KINDERNEVENDIENST
Groep 1 t/m 8
Kerk bijgebouw
Iedere zondag

JEUGDNEVENDIENST
Klas 1 t/m 6
Pastorie

Vrijdag 1x p.m., 16-17.30u

Dit najaar starten we met een gespreksgroep voor jongeren
vanaf 18 jaar. Het is ook een voorbereiding op het doen van
geloofsbelijdenis. Je bent zeker ook welkom als je dat (nog)
niet wilt doen! Data en tijden zijn nog niet bekend, meer
informatie bij de dominee.

Instuif

Ds. Kafoe

Dinsdag, 19-20u

De perfecte start van je zomervakantie! Al meer dan 35
jaar, gaan we ieder jaar met een groep van rond de 40-50
kinderen een week op kamp! De week staat in het teken
van leuke dingen doen met elkaar.
Jeroen Verhoef
info@ijwkamp.nl

Groep 3 t/m 6
Pastorie

Bezige Bengels/
Basiscatechese
Groep 6 t/m 8
Pastorie

Karen Klop, Marijke Schop, Renske Hoefman
KND@SOWJeugdwerk.nl, renskehoefman@gmail.com

De jeugdnevendienst is afwisselend voor de leeftijdsgroepen
12-14, en 15-18 jaar en start gelijktijdig met de kerkdienst. Er
wordt op eigentijdse manier een bijbelgedeelte of een thema
behandeld en het gesprek is helemaal op jou gericht. Bijzondere
diensten proberen we met z'n allen bij te wonen.
Berco Visser, Wouter Nugteren, Annet van Willigen
JND@SOWJeugdwerk.nl

Vanaf 6 oktober! Gezellige club waarbij we een bijbel
verhaal lezen of via de beamer bekijken, daarna gaan we
knutselen of een leuk spel doen. En als afsluiting eten we
met elkaar. Club is iedere eerste vrijdag van de maand.
Marijke Schop
l.schop@upcmail.nl

Start op 12 september! Op dinsdag komen we bij elkaar om
tijdens gezellige `rondvraag` te vertellen wat we meegemaakt
hebben, om daarna naar een (bijbel)verhaal te luisteren.
Vaak doen we dan een leuk spel of gaan we wat
knutselen. Op 10-10, 14-11 en 12-12 geeft Ds Steven Kafoe
basis catechese (natuurlijk ben je ook welkom om alleen
naar de basis catechese te komen bij de Bezige Bengels).
Data voor 2018 volgen nog.
Marijke Schop
l.schop@upcmail.nl

