Jeugdwerkprogramma 2017-2018
Aangeboden door
de Protestantse Gemeente Soest
ZONDAGSVIERINGEN
0 – 4 JAAR
OPPAS
Als je graag naar de kerk gaat in één van de
Protestante kerken in Soest, kun je erop vertrouwen
dat er tijdens alle diensten oppas aanwezig is, die
met plezier op de kleintjes passen.
4 – 8 JAAR
KINDERNEVENDIENSTEN op zondag
Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen in de Protestantse
Gemeente Soest op allerlei manieren mee doen en
kennismaken met de verhalen over God. In alle vier
de kerken kunnen jonge kinderen tijdens de diensten
bij kindernevendiensten terecht.
In de Wilhelminakerk, de Open Hof en de Oude Kerk
is een kleine gemêleerde groep qua leeftijd. In de
Emmakerk zijn er specifieke kindergroepen van 4 - 6
jaar, van 7 – 9 jaar en ouder.
Rond de Adventstijd en de Veertigdagentijd wordt
gebruik gemaakt van projecten uit bijvoorbeeld Kind
op Zondag. Anderen lezen samen een Bijbelverhaal in
combinatie met spel, zang of knutselen.
Contactpersonen Jeugdwerk PGS
Oude kerk
- Carlijne Prince - Jeugdouderling
035-5881405, cprince@oudekerksoest.nl
Emmakerk
- RikJan Jansen - Jeugdouderling
0650261941, rikjan.jansen@emmakerk.nl
- Leonie Kooistra - Oppas
jolekooistra@gmail.com
- Mariska Sneep – Kindernevendienst
mariskasneep@outlook.com
De Open Hof
- Marco van Amstel - Jeugdouderling
035-8883843 jeugdouderling@deopenhofsoest.nl
- Gerrit Olsman - Predikant
g.h.olsman@hccnet.nl 035-6020666
- Gerdi Butzelaar - Kindernevendienst
familie.butzelaar@gmail.com
- Marion van Amstel - Oppas
mariond@casema.nl
Wilhelminakerk
- Pieternel Rodermond-van Reenen – Jeugdouderling
pvan_reenen@hotmail.com
- Evelien van Assenbergh – Oppas/KND
kndwilhelminakerk@gmail.com

8 – 12 JAAR
KINDERNEVENDIENST op zondag
Vanaf 8 jaar kun je in de vier verschillende kerken
meedoen aan kindernevendiensten. Soms help je ook
mee om de kinderen uit de jongere groep voor te
lezen of bij andere creatieve activiteiten.
12 – 16 jaar
JEUGDKERK Emmakerk
Vind je het op zondag 10:00 uur tijdens de dienst
gezelliger om met leeftijdgenoten, die allemaal op de
middelbare school zitten, mee te doen met
Jeugdkerk? Dan kan!
Jeugdkerk in de Emmakerk is voor alle kinderen die
de middelbare schoolleeftijd bereikt hebben. Is er
een eredienst in de Emmakerk, dan is er ook
Jeugdkerk (uitzonderingen daargelaten, zoals
maandelijkse Jeugdkerk XL in De open Hof zie
hieronder).
Vraag leden of leiding om toegang tot de WhatsApp
groep om op de hoogte te blijven.
Contactpersonen zijn Yasmine uit den Boogaard, Arie
Huisman, Jaap Hoogendoorn en Ed de Bruin
eddydebruin@xs4all.nl, 06-20493485
Wil je begeleiden en leiding geven? Laat het weten!
12 – 16 jaar
JEUGDKERK XL Open Hof, maandelijks
Jeugdkerk XL is de Jeugdkerk voor alle middelbare
scholieren uit de Protestante Gemeenten in Soest.
Jeugdkerk XL is er eens per maand. De thema’s van
dit jaar geïnspireerd op de Levensparels van JOP. Elke
parel staat voor een moment, wat je doet denken aan
wat belangrijk is in je leven. Zoals je vrije tijd, je doop,
liefde, geheimen, God, of dingen die soms moeilijk
zijn.
Leiding bij Jeugdkerk XL zijn Remco Bakker, Alice
Lentink, Wim en Evelien van Assenbergh.
Meld je aan of kom op Zondag om 10.00 uur naar De
Open Hof.
24 september
18 februari
29 oktober (Emmakerk!)
18 maart
19 november
15 april
17 december
20 mei
22 januari
17 juni
Contactpersoon Jeugdkerk XL
Gerrit Olsman, 035-6020666, g.h.olsman@hccnet.nl
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Vieringen en Feesten
September
17 sep, Startzondag in Cabrio, 10:30
November
5 nov, Oecumenische dienst rond Sint Maarten,
De Open Hof, 10:00
11 nov, Sint Maarten lampionnentocht, De Open Hof
19:00
December
17 dec, Lichtjesfeest, Oude Kerk, kerst voor de
kleinsten, 17:00
16 dec, Herderstocht, Openluchttheater Cabrio,
18:00-22:00
24 dec, Kinderkersttheater, De Open Hof, 19:00
24 dec, Kinderkerstfeest, Emmakerk, 19:00
Januari 2018
14 jan, Gezinsdienst, Emmakerk, 10:00
Februari
4 feb, Deel je leven viering, De Open Hof, 10:30
Maart
18 mrt, Gezinsdienst, Emmakerk, 10:00
24 mrt, Palmpasenstokken maken, in diverse kerken
31 mrt, Paaswake voor kinderen, (middag) 4-8 jaar
Wilhelminakerk
April
15 apr, Jeugddienst, Wilhelminakerk, 10:00
Mei
27 mei, Jeugddienst, de Open Hof, 10:00
Juni
17 jun, Deel-je-leven dienst, Emmakerk, 10:30

ACTIEF
4-8 jaar
KampMIDDAG voor jonge kinderen
Als de grote kinderen op kerkenkamp zijn, is er voor
jongere kinderen middagvullend programma op
zaterdag 30 september 14:00-17:00 uur, Oude kerk
Contactpersoon: Jenneke Welmers
jennekewelmers@hotmail.com

8-18 jaar
KampWEEKEND voor kinderen en jongeren
Dit jaar zal er weer een kampweekend gehouden
worden voor de jeugd van de protestantse gemeente
Soest. Wat we precies gaan doen blijft nog even
geheim, maar het belooft een leuk weekend te
worden!
Voor wie?
Kinderen en jongeren (8-18 jaar) van de protestantse
gemeente Soest. De groep zal opgesplitst worden in 2
groepen: 8-12 jaar en 12-18 jaar.
Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook
welkom!
Wanneer?
29 september - 1 oktober
We vertrekken op vrijdagavond na
het eten en komen zondag in de middag weer terug.
Wie is de leiding?
De hoofdleiding bestaat uit: Janique de Vries,
Matthijs uit den Bogaard, Nathalie Lamers, Niels
Kruizinga en Rianne Kruizinga.
Kosten?
30 euro per kind
Lijkt het je leuk om mee te gaan?
Geef je dan snel op door zo spoedig mogelijk een mail
te sturen naar kampPGS@gmail.com met de
naam/namen van wie er mee wil(len). De overige
informatie en het inschrijfformulier worden dan
opgestuurd.
Voor vragen kunt u mailen naar hetzelfde adres, of
bellen/appen Niels Kruizinga: 06 31572700 of
Nathalie Lamers: 06 10543276
Hopelijk tot 29 september.
Wij kijken er in ieder geval naar uit!
Zo mis je niets!
Uitnodigingen ontvangen via email?
Mail dan je Naam en Geboortedatum naar
communicatiepgsjeugd@gmail.com
Of word lid van onze PGS Jeugd facebook pagina
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CREATIEF & ONTMOETING
7-10 jaar
KNUTSELCLUB
Kom jij ook bij ons op de knutsel club?
Het is er altijd heel gezellig.
Er is een Bijbelverhaal, we zingen, maar…….
natuurlijk gaan we vooral heel veel knutselen, doe jij
ook mee? Met Kerst en Pasen is het extra feestelijk.
Wel graag even opgeven.
Wanneer:
Voor wie: Kinderen van groep 4, 5, en 6.
Waar:
De kelder van de Emmakerk.
Kosten:
12 middagen € 10,00
Tijd:
Maandag van 15.30 tot 17.15 uur.
25 september
9 en 23 oktober
6 en 27 november
11 december
8 en 22 januari
5 en 19 februari
5 en 19 maart
Informatie en aanmeldingen:
Thea van Arkel 035-6023318
theavanarkel@ziggo.nl

8-13 jaar
SIRKELSLAG Kids
Wil je een avond met een groep spelen tegen andere
jeugdgroepen in Nederland? In een themaspel,
waarin alledaagse zaken aan de orde komen, maar
ook wat jullie weten over Bijbel en geloof? Doe dan
deze avond mee met Sirkelslag Kids. Een spannend
themaspel voor groepen. Er is een Sirkelslag Kids en
Young.
Wanneer:
Plaats:
Voor wie:

Vrijdagavond 17 november om 19:15
Emmakerk (jeugdkelder)
Kinderen uit groep 6, 7 en 8 basisschool

Informatie en aanmeldingen:
Bart Koenen 035-6030869
Bart_koenen@hotmail.com

13-16 jaar
SIRKELSLAG Young
Vind je het leuk om tegen andere
jeugdgroepen in Nederland te spelen?
Sirkelslag draait om een thema en bestaat uit
verschillende spellen. Spelvormen die te maken
hebben met alledaagse zaken, Bijbel- en
geloofsvragen.
Vrijdagavond 2 februari om 19:15 uur
Plaats:
Emmakerk (jeugdkelder)
Voor wie:
13 – 16 jaar (middelbare school)
Aanmeldingen: Marco van Amstel, 035-8883843
Jeugdouderling@deopenhofsoest.nl
12-14 jaar
Funsoos
Voor wie?
Speciaal voor jongeren van 12 tot en met 14 jaar (1e
en 2e klas). Dus voor jou en je vriend(inn)en (ook
vrienden die nooit in de kerk komen). Je kunt gezellig
andere jongeren ontmoeten en chillen.
Wat gebeurt er?
Spelletjes, film kijken, dropping, sinterklaasspel, wie
is de mol, levend risk, dweilstok hockey, lekker
kletsen, voetballen of wat jullie zelf voorstellen. De
soosavonden worden begeleid door twee ouders.
Ouders worden van harte uitgenodigd om actief mee
te werken.
Wat kost het?
Het is helemaal gratis, en je hoeft je niet van te voren
aan te melden maar je mag gewoon komen met je
vriend(inn)en.
Hoe laat, waar en wanneer?
Eén keer in de twee weken op vrijdagavond van
19.30 uur tot 21.30, in de kelder van de Emmakerk.
22 september
12 en 26 januari
6 en 27 oktober
9 februari
17 november
9 en 23 maart
1 en 15 december
6 april
18 mei
1 en 15 juni
Informatie
Janke Holman 06 27 123 236,
janke.holman@metjeprojecten.nl
Adri Deen 06 37 415 922,
fam_deen@hotmail.com
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ZINGEVING & GELOOFSOPVOEDING
Groep 5 & 6
KINDERCATECHESE
Kinderen van groep 5 en 6 kunnen dit jaar 2 keer drie
middagen meedoen met Basics for Life.
Catechese, waarin je leert, wat de twee basis rituelen
in de Protestantse kerk betekenen.
De herfst middagen gaan over de Doop. Wat doen we
eigenlijk als er een klein kindje of misschien iemand
die al groter is, gedoopt wordt in de kerk?
Thema De Doop van 15.30 – 17.00 uur Emmakerk
25 september, 2 oktober en 9 oktober 2017
Begeleiding Gerrit Olsman
De voorjaars middagen gaat over het Avondmaal. We
delen in de kerk brood en wijn, zoals Jezus tijdens de
laatste avondmaal met zijn leerlingen deed. Waarom
vieren we dit en waar gaat dit over?
Thema Huis van Brood en Beker van 15.30 – 17.00
uur Emmakerk
9 april, 16 april en 23 april 2018
Begeleiding Gerrit Olsman
Aanmelding vòòr 20 september bij ds. Gerrit Olsman,
g.h.olsman@hccnet.nl, 035 - 6020666
Groep 7 en 8
JOP BASICS
Voor alle kinderen die meer willen leren over waar
het in de Bijbel allemaal over gaat en hoe de Bijbel in
elkaar zit. Wat zijn dat voor een verhalen over Gods
volk onderweg en Jezus met zijn leerlingen? Het ene
jaar gaan we in op thema’s uit het Oude Testament,
het andere jaar op thema’s uit het Nieuwe
Testament. In de wintermaanden, november en
januari hebben we tien bijeenkomsten van 1 uur.
Materiaal: JOP Basics, 2 jarige cyclus
Tijd blok 1: Dinsdag 19.00 – 20.00 uur, De Open Hof
31 oktober en 7, 14, 21, 28 november
Tijd blok 2: Dinsdag 19.00 – 20.00 uur De Open Hof
9, 16, 23, 30 januari en 6 februari 2018
Begeleiding: ds. Gerrit Olsman
Aanmelding vòòr 25 oktober bij ds. Gerrit Olsman,
g.h.olsman@hccnet.nl, 035 - 6020666

Middelbaar klas 1, 2, 3 (nieuwe groep)
Food for life CHECKPOINT
Gezelligheid, een goede hap + een serieus
onderwerp. We gaan met jou en je leeftijdsgenoten
in gesprek. Wie zijn die mensen waar de dominee het
in de kerk over heeft? En wat betekenen ze vandaag?
Ook doen we elke avond een activiteit.
6 bijeenkomsten op de eerste zondag vd maand van
17.00 – 19.00, inclusief specialiteit van de chef.
7 januari
8 april
4 februari
13 mei
4 maart
3 juni afsluitende dag
Materiaal
JOP Provider/Eigen thema’s
Begeleiding
Maaike van der Ploeg, Niek Wermink
Plaats
Wordt nog bekend gemaakt
Aanmelding
App naar Niek Wermink, 0622651816
n.wermink@gmail.com
Middelbaar klas 4, 5, 6
Food for Life MEETINGPOINT
De plek om elkaar te ontmoeten en elkaar écht te
spreken. Jullie vullen de avond grotendeels zelf in
met jullie eigen gesprekspunten: wat jullie
bezighoudt. Wij doen de voorbereiding en verzorgen
het eten, jullie de inhoud.
8 bijeenkomsten maandelijks op zondag van
17.00 – 19.00 uur
12 november
4 maart Pasen
10 december
13 mei
7 januari
3 juni afsluitende dag
4 februari
Materiaal
Begeleiding
Plaats
Aanmelding

JOP Provider en eigen thema’s
Esther Tupker en Astrid van den Hoek
Roggeveld 66 Soest
Astrid van den Hoek, 06-55180574
as_corner@hotmail.com

18+ JAAR
Food for life LIVINGPOINT
Geloofsverdieping, Toe-eigenen van geloof
6 bijeenkomsten maandelijks op zondag rond de
maaltijd van 17.00 – 19.00 uur
5 november 4 februari
10 december 4 maart
7 januari
3 juni afsluitende dag
Materiaal
Eigen thema’s
Begeleiding
Gerjo de Knegt en
Rikjan Jansen, 06-50261941
rikjan.jansen@emmakerk.nl

