Voor de jeugd
Kinderoppas
Tijdens de kerkdienst is er elke zondag kinderoppas voor de jongste
kinderen, 0 t/m 4 jaar. Deze kinderen zijn welkom vanaf 9.15 uur
achterin de kerk, in de Latijnse school.
Tijdens het slotlied zijn de ouders in de gelegenheid hun kinderen
op te halen, zodat ook de kleinsten de zegen mee naar huis krijgen.
Contactpersoon: Anke Hoekstra, 0613289412 ankehoekstra@hotmail.com

Kinderkerk - Workum
Hoi allemaal!
Zit je op de basisschool dan ben je van harte
welkom bij de kinderkerk. Elke zondag starten we
in de kerk, je kunt gewoon bij je ouders of
bekenden blijven zitten. Vlak voor de preek gaan
we naar onze eigen ruimte waar we samen een
mooi bijbelverhaal lezen. Daarna praten we er nog
even over en gaan we een spelletje of knutselwerkje maken dat met
het verhaal te maken heeft. Zo zijn we al aan het timmeren,
schilderen en puzzelen geweest. Tijdens de collecte gaan we weer
terug de kerk in, om samen met alle andere mensen de zegen te
ontvangen en de dienst af te sluiten.
In de periode voor Kerst en Pasen volgen we altijd een speciaal
project. We maken dan leuke passende werkjes, bijvoorbeeld een
ketting, hart of schilderij.
Lijkt het jou leuk om een keer naar Kinderkerk te gaan, je bent van
harte welkom om eens te komen kijken. We hebben 2 groepen: de
jongsten voor groep 1 t/m 5 en de oudsten voor groep 6 t/m 8.
Natuurlijk mag je je broertje, zusje, neefje, nichtje, vriendje of
iemand anders meenemen.
Zien we je snel?
Heb je nog vragen, bel gerust.
Femke Ketelaar, telefoon 0515-541201
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Zondagskind
Het zondagskind heeft een bijzondere plek in de kerkdienst.
Je mag bij de kerkenraad vooraan in de kerk zitten.
Je krijgt verschillende taken: de lantaarntjes aansteken, het
gebedenboek aan de dominee geven en mee helpen met de collecte
bij de uitgang. Als je wilt mag je even boven bij het grote orgel
kijken en bij de mensen van het beamerteam. Soms ook mag je een
geboortekraal ophangen en/of samen met de ouderling een
herdenkingssteen neerleggen. En soms ook heeft de dominee nog
een taak voor je tijdens de dienst. Na afloop mag je helpen het geld
te tellen van de collecte of de koster helpen met opruimen.
Als je denkt: dit lijkt me wel leuk, dat wil ik ook wel eens doen, geef
je dan op via de mail bij Inkje Bakker: inkepink@home.nl of via een
WhatsApp bericht op tel.nr. : 06 1542 3003. Je mag dit briefje (met
je naam) ook bij Inkje Bakker thuis brengen: Brouwersdijk 10.

KSG-diensten
Door het jaar heen worden er drie Kerk Gezin School (KSG) diensten
gehouden. Een van deze diensten is de dankdienst op dankdag.
Tijdens deze diensten besteden we aandacht aan thema’s als
dankbaarheid, samen delen en armoede. Instanties als het Leger
des Heils, Vluchtelingenwerk en de Voedselbank werken dan mee.
In de KSG diensten hebben de kinderen altijd een actieve rol:
zingen, toneelspelen, collecte lopen, een gebed uitspreken. Ook is er
oog voor lief en leed: de Kika beer wordt uitgedeeld aan een ziek
kind. Een bos bloemen gaat naar zieke ouders. De diensten worden
op school voorbereid. De predikant komt
op school en praat met de kinderen over
het thema.
We kijken terug op mooie,
bemoedigende diensten en hopen ook
komend jaar weer drie diensten te
organiseren.
Voor het komend jaar kan de KSG-commissie nog versterking
gebruiken. Contactpersoon: Paulina de Vries, tel. 540425
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Save the date: Overstapdienst
De overstapdienst, waarin de
kinderen van groep 8 de
periode BasisschoolKinderkerk afsluiten en de
overstap maken naar
Middelbare School-CatecheseKerkdienst, vindt in 2018
plaats op zondag 15 juli.
Ouders van kinderkerkkinderen die in 2017-2018 in groep 8 zitten:
zet het alvast in je agenda!
De Kinderkerk

Jeugdbank/ontbijt
voor jongens en meisjes van klas
1 tot 4 van het voortgezet
onderwijs.
1x per maand is er een heus ontbijt!
Gezellig kletsen en eten en ook komt
de dominee nog even langs om alvast
wat uitleg te geven over de preek van
die dienst, zodat je het iets beter zult
kunnen begrijpen.
Hierna kun je gezellig met je
vrienden/vriendinnen bij elkaar in de
kerk gaan zitten.
Wanneer het ontbijt is, krijg je te
horen via de jeugdbank app waarop je
ook steeds kunt aangeven of je er die
x bij bent.
Laat je toevoegen op de jeugdbank app (door Juann vd Schaaf of
Siska Dijkstra) Of kom gewoon eens gezellig in de bank zitten.
Groetjes, de jeugdouderlingen
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Jeugddiensten
Zondag 19 november, om 9.30, is er
een dienst speciaal voor de jeugd. Hoe
de exacte invulling zal zijn, wordt op
een later tijdstip bekend gemaakt via
het Kerknieuws en de diverse social
media.
Contactpersoon voor de Jeugddiensten is:
Gerard de Boer, Fugelikkers 15, tel:06-51377324
e-mail: gerarddeboer1976@ziggo.nl

Hallo jongens en meisjes van groepen 3 t/m 8
Houd je van zingen?
Het Gertrudis Kinderkoor is een
gelegenheidskoor voor kinderen van groep 3
t/m 8 dat één of twee keer per jaar optreedt in
de Gertrudiskerk.
Lijkt het je leuk om mee te zingen in dit kinderkoor o.l.v. Cobie
Hofman?
Geef je dan nú op!
Voor opgave of vragen:
Jantine de Vries, tel. 06-17 44 70 43
(harry.jantine@hetnet.nl)
Tietsia Buma, tel. 06-38 89 13 88
(tietsbuma@yahoo.com)
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Kindernevendienst - It Heidenskip
Na de startzondag in
september beginnen we weer
met de kindernevendienst in It
Heidenskip.
Tijdens de preek gaan de
kinderen op de 1e en 3e
zondag van de maand naar de
eigen ruimte naast de kerk.
Met Advent en in de 40-dagen
tijd is er elke zondag
kinderkerk. De overige
zondagen is er meestal ook
een thema waar we mee aan de slag gaan. Hierbij staan de
verhalen in de Bijbel centraal. Verder gaan we knutselen of een spel
doen. Als het weer mooi is gaan we naar buiten en bij koud weer
blijven we lekker binnen.
De laatste keer (meestal rond Pinksteren) sluiten we het seizoen af
met spelletjes of een leuke andere activiteit
Wil je ook luisteren naar de Bijbelverhalen en gezellig meedoen?
Kom dan naar de kindernevendienst in It Heidenskip!
Informatie: Antje Groenhof, leiding kindernevendienst 0514-521247

Club
1x in de 2 weken is er club voor de
groepen 5 t/m 8 in de Utwyk.
De avond is nog niet bekend, dat
krijg je nog te horen.
Voor groep 5 is er club. Leiding:
Esther.
Voor groep 6 is er club. Leiding:
Herma en Gatske.
Voor groep 7/8 meisjes is er club. Leiding: Trijnie en Gerda.
Voor de jongens van groep 7/8 zijn we nog op zoek naar leiding.
Contactpersoon: Marian de Wolff
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Jongerencatechese
Voor jongeren vanaf klas 1 van de middelbare school.
In kleine groepen hopen we van oktober tot Pasen weer ongeveer
10 gezellige en leerzame avonden te hebben.
Het team van Wilhelm Roseboom, Willem de Vries en Paulina de
Vries leiden deze avonden. Afhankelijk van het aantal deelnemers
worden er een of twee groepen gevormd. Later wordt nog bekend
gemaakt wat de locaties en tijdstippen zijn.
Hoor jij bij de leeftijdsgroep 12-16, dan kun je in het najaar een
brief verwachten met aanvullende informatie en hoe je je op kunt
geven voor de huiscatechisatie.

Pub quiz voor jongeren van 16 jaar en ouder!
We willen jullie van harte uitnodigen voor deze
avond, die in het teken zal staan van gezellig
kletsen, een hapje en een drankje, en natuurlijk
de strijd tussen teams in de pubquiz!
Tot ziens in de Utwyk op vrijdagavond 24
november 2017.
Contactpersoon: de jeugdouderlingen

Aan alle 18-jarigen van onze gemeente!
Een gezellige avond voor iedereen die in 2017 18 jaar is geworden
of nog wordt.
Tijdens deze avond bieden we je een bijbel, dagboekje of
straatbijbel aan namens de kerk.
We willen je hiervoor uitnodigen op vrijdagavond 3 november
2017.
Je kunt je nu alvast opgeven voor deze avond via de opgavenbon bij
dit blauwe boekje.
Ook krijg je t.z.t. nog een persoonlijke uitnodiging voor deze avond
waarop de aanvangstijd en locatie vermeld wordt.
Contactpersoon: de jeugdouderlingen
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Jeugd-diaconaat:
diaconaal bezig zijn door en voor jongeren.
Bij diaconaat door jongeren worden in de
kerkelijke gemeente kinderen, tieners en
jongeren gestimuleerd en begeleid bij
omzien naar de medemens. Men kan
bijvoorbeeld geld ophalen d.m.v. een
flessenactie. Jongeren kunnen hierdoor
ontdekken welke problemen zich afspelen in onze samenleving.
Diaconaat voor jongeren richt zich op jongeren die zelf te maken
hebben met problemen. Bijvoorbeeld armoede in het gezin, gepest
worden of verslaving.
Al onze activiteiten worden vermeld in het Kerknieuws.
De jeugddiakenen:
Tjettje Postma (tel. 543193) en Inkje Bakker (tel. 541189)

Jeugd biedt helpende hand!
Ook komend jaar gaan we weer onze
handen uit de mouwen steken.
Met de jeugd van onze kerk (kinderen van
groep 6, 7 en 8) gaan we een helpende
hand bieden aan andere gemeenteleden.
Deze middag staat gepland op zaterdag
14 april, van 14:00 uur tot 16:00 uur.
Je kunt bijvoorbeeld denken aan “glas
wegbrengen naar de glasbak”, “oud papier
wegbrengen”, “de hond uitlaten” of “een
boodschapje doen”. We doen dit niet voor een vergoeding, maar
gewoon vrijwillig. Om hiermee aan te tonen dat we als christenen
ook de ander graag willen helpen waar het kan.
Doe jij ook (weer) mee? Hartstikke leuk!
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High tea voor iedereen, door de jeugd!
In het voorjaar van 2018 zal dit plaats vinden, als de verbouw van
“Oer de Toer” gereed is.
’s Middags gaan we samen zoete en
hartige hapjes maken.
Rond 17.00 uur komen de mensen om
samen met ons van de high tea te
gaan genieten.
Zit je in de brugklas of hoger dan kun
je je opgeven voor deze activiteit.
Contactpersoon: de jeugdouderlingen

EO – Jongerendag
Waar en wanneer: Gelredome te Arnhem, zaterdag 26 mei 2018
Vertrek: 10.00 uur en thuiskomst: 23.00 uur
Kosten: waarschijnlijk een eigen bijdrage voor de vervoerskosten
rond de € 10,-- p.p.
De afgelopen jaren was de EO-jongerendag een groot succes! Met
een hele groep jongeren van 12 jaar en ouder (Voortgezet
Onderwijs) uit Workum wordt hier een “feestje” gebouwd.
Je enthousiasme, je geloof en passie voor Jezus delen met 20.000
andere jongeren! Samen bidden, zingen, feestvieren en nadenken
over wat het betekend om één te zijn met elkaar en met God. De
artiesten en sprekers zijn nu nog niet bekend, maar zodra hier meer
over bekend is, laten wij jullie dit weten en anders kun je meer info
vinden op www.eo.nl/jongerendag
Dus lijkt het je (weer) leuk om hier naar toe te gaan, geef je dan
gelijk op via de opgavenbon en neem een vriend(en) en/of
vriendin(nen) mee, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!
De kaartverkoop start meestal al rond december, het is dus van
belang dat je je op tijd opgeeft. Er wordt dan voor de gehele groep
kaartjes gereserveerd door de jeugdouderlingen.
(Voor het reserveren van de kaartjes zijn waarschijnlijk de volgende
gegevens nodig: Naam + achternaam + e-mailadres).
De jeugdouderlingen: Marian de Wolff, Siska Dijkstra, Juann van
der Schaaf, Jantine de Vries en Woltsje Bokma.
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