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Beste ouders
Fijn dat jullie interesse tonen in ons jeugdwerk! Geloven begint immers thuis. Hoe
jullie als ouders je verhouden met geloof, het leven, de kerk, bepaalt voor een
deel de weg die jullie kinderen zullen gaan. Met ons jeugdwerk willen we jullie
ondersteunen in de geloofsopvoeding. Het jeugdwerk vraagt om een wisselwerking
tussen ons als vrijwilligers, de kinderen en jullie als ouders. We hopen dat jullie ons
jeugdwerk een warm hart toedragen en jullie kinderen willen stimuleren om aan
activiteiten mee te doen. We realiseren ons dat het geloofsgesprek in het gezin lang
niet altijd eenvoudig is. Wij zoeken naar wegen om jullie daarbij te ondersteunen.
Als u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.
Zie “Wie kan ik benaderen als ik vragen hebt”.

Namens alle vrijwilligers van segment 1 en 2
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Hallo
Wat leuk dat je even de tijd neemt om door ons boekje heen te bladeren.
Zoals je zult zien, zijn er weer heel veel activiteiten en bijeenkomsten - voor
alle leeftijden! We kijken er naar uit om je op een van die activiteiten te
ontmoeten.
Waarom? Nou, allereerst omdat we ervan overtuigd zijn dat geloven bij ons
leven hoort. Geloven kan je rust geven en je helpen bij het maken van keuzes.
Tegelijkertijd is geloven lang niet altijd gemakkelijk. Soms heb je zelf misschien
lastige vragen. Of je bent een van de weinigen in je klas of vriendengroep die
naar de kerk gaat of iets met het geloof heeft. Dat is de tweede reden: praten
met leeftijdsgenoten en samen leuke dingen doen helpen om te groeien in
je geloof en je te verdiepen in de Bijbel. En tot slot: het is gewoon ontzettend
gezellig. We hebben de leukste leiding en doen de leukste dingen.
Wat we belangrijk vinden om te zeggen, is dat we als kerk veel meer doen
en zijn dan de zondagse kerkdiensten. Die kerkdiensten zijn trouwens erg
interessant. Voor de allerkleinsten is er oppas, voor de kinderen van de
basisschool kindernevendienst Daarnaast zijn er tal van speciale vieringen
die ook voor jou aansprekend zijn. Maar zoals gezegd, de kerk is meer dan
de zondag. Ook doordeweeks is er veel te beleven zoals de jeugdclubs en
catechisatie. Check het boekje: er is voor elke leeftijd iets te doen en je bent
altijd welkom!
Soms heb je misschien meer behoefte om in je eentje met iemand te praten.
Omdat je met bepaalde vragen zit. Of omdat je heel erg blij bent. Of juist
omdat je je helemaal niet fijn voelt. Ook dat is bij ons mogelijk. Kijk maar bij
Jeugdpastoraat. Je mag altijd met een van ons contact opnemen als je wilt
praten. Wij willen graag voor jou, je familie en je vrienden een thuis zijn!
En mocht je iets willen organiseren, bespreken of wat dan ook, je kunt ons
altijd benaderen. Dan zullen we met elkaar kijken wat we voor jou kunnen
betekenen.
Wat zijn jouw ideeën? Wil je jouw eigen activiteit organiseren?
Je kunt ons altijd benaderen.
Dan zullen we met elkaar zien, wat er nodig is en wat wij voor jou kunnen
betekenen.

Namens alle vrijwilligers
van segment 1 en 2
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KerKdIENST
Elke zondag zijn er om 09.30 uur en om 18.00 uur kerkdiensten in de
Gereformeerde Kerk Sliedrecht (Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat). Een
deel van de activiteiten in deze folder vinden plaats tijdens of rond deze
diensten in De Voorhof, het ontmoetingscentrum van de kerk.Om 18.00 uur zijn
er geregeld diensten met een bijzonder karakter, zoals Zondagavondzang,
TOP2000, Open Deur Dienst, Peuter- en Kleuterdiens en, Taizéviering. Actuele
informatie over onze diensten en/of activiteiten is te vinden op onze website
www.gksliedrecht.nl of in de lokale kranten.

Kinderoppas
Hoe fijn is het als de jongste kinderen (0-4) kunnen spelen bij de
kinderoppas en u/jij naar de kerkdienst kunt. We hebben vanaf dit seizoen
2 oppasgroepen: de vaste oppasgroep en de flexibele oppasgroep. Bij
alle bijzondere diensten en feestdagen is er standaard oppas aanwezig
vanuit de vaste oppasgroep. De overige zondagen hebben we een flexibele
oppasgroep. Dit betekent dat er altijd iemand in de kerk aanwezig is die
de oppasdienst kan verzorgen. Een kwartier voor aanvang van de dienst
is er oppas aanwezig. Op de geplande momenten staan er wegwijzers
met daarop “oppas”. Deze wijzen de weg naar de ruimte van de oppas. De
kinderen kunnen tijdens de dienst spelen, knutselen, kleuren, lezen of zingen.
Voor de allerkleinsten staat er een box en zijn er kinderstoelen aanwezig. Er
zijn altijd twee personen aanwezig om op te passen.
Op de zondag dat er geen vaste oppas gepland is kunt u zich melden bij de
keuken zodat we kunnen zorgen dat degene die aanwezig is de oppasdienst
kan verzorgen. Tijdens de collecte kunnen de kinderen opgehaald worden om
samen met de ouders in de kerk het slotlied mee te zingen en de Zegen te
ontvangen. Zo ervaren ook de allerjongsten alvast een stukje van de dienst.
We zijn natuurlijk heel blij als u /jij ook zou willen meedraaien in de vaste of
flexibele oppasgroep. Voor meer informatie over de oppas of als u/jij mee
wilt draaien in de oppasdiensten dan kunt u/kan je contact opnemen met
Annienke Vastenhout (0628348330 of annienkev@gmail.com).
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Minikerk
Bij de Minikerk draait het helemaal om
peuters en kleuters. In een viering van
maximaal een half uur beleven we een
Bijbelverhaal: kijken, luisteren, proeven en
voelen. We zingen natuurlijk ook liedjes
die bij het verhaal horen. Op deze manier
maken de kinderen op een speelse
manier kennis met de kerk en de verhalen
uit de bijbel. Dominee Beer is samen
met Dominee Alexander Veerman “de
dominee” van de minikerk. We organiseren
minstens drie vieringen per seizoen. Houd
het “Ik Geloof”, de website, sociale media
of de regionale krant in de gaten voor
data en tijden van onze leuke Minikerk.

Kindernevendienst
Met uitzondering van de vakantieperiode, kunnen de kinderen in de leeftijd
van de basisschool. De kerkdienst verlaten voor hun eigen ‘Dienst van het
Woord’. Tijdens de kindernevendienst (KND) wordt een Bijbelverhaal centraal
gesteld. Ze verlaten de kerk aan het begin van de ‘Dienst van het Woord’
(“voor de preek”). De voorganger stuurt ze ‘op weg’ met ‘het licht’ uit de kerk.
Na het lied “We gaan voor even uit elkaar” vertrekken de kinderen naar hun
eigen nevendienst. Hier praten, zingen, bidden en maken ze een verwerking
naar aanleiding van het Bijbelverhaal. Bijvoorbeeld een kleurplaat, werkje,
spel, puzzel of doen we een proefje. Na het antwoordlied na de verkondiging/
preek komen de kinderen weer terug in de kerk, regelmatig met hun werkjes
onder de arm. Over de inhoud van de kindernevendienst overlegt de leiding
regelmatig met de predikant. Inspiratie voor de kindernevendienst haalt de
leiding uit de methode Bijbel Basics (NBG).
Wij willen dat kinderen leren dat God van mensen houdt, dat wij kinderen van
God mogen zijn en dat Jezus het voorbeeld voor ons leven is en dat wij door
Hem naar God mogen komen. Tijdens de kindernevendienst willen we de
Bijbelse boodschap doorgeven als bagage voor de rugzak op de levensreis.
De kindernevendienst is op een gezellige en zinvolle manier van kerk zijn
voor kinderen. De leiding van de kindernevendienst bereidt gedurende het
gehele kerkelijk seizoen, verschillende speciale activiteiten voor de bijzondere
aandacht gaat uit naar de Adventsperiode, de Veertigdagentijd en Pasen,
Pinksteren en Hemelvaart. Doel hiervan is om deze dagen feestelijk te vieren.
Heb je vragen? Neem gerust contact op met Elna de Zwart
(elna.dezwart@kpnmail.nl / KNDsliedrecht@gmail.com / 0184418748)

Je bent van harte welkom
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Kinderdienst de Ark
Elke 2e zondag van de maand is er een kinderdienst voor alle kinderen van
de basisschool. We gaan samen Bijbelverhalen ontdekken, bidden, zingen,
collecteren, spelletjes doen en knutselen. Aan het eind van de dienst sluiten
we af met een zegenspreuk. Kom en doe mee! Natuurlijk mag je ook vriendjes
en vriendinnetjes meenemen. We beginnen om 9.30 uur t/m 10.30 uur.
We hopen dat de ouders de ochtenddienst bijwonen, mocht u dat niet willen
is het mogelijk om uw kind bij de Voorhof af te zetten en later weer op te halen
(zoals u wellicht ook bij de club doet).

Avondmaalcatechese
Bij ons in de kerk mag, iedereen van jong tot oud, aan het Avondmaal
meedoen. Zes zondagen per jaar vieren we Heilig Avondmaal in de kerk en
krijgt iedereen een stukje brood en een slokje wijn/ druivensap. Misschien
heb je al deelgenomen aan het Heilig Avondmaal (HA) in de kerk, misschien
nog niet (zo vaak). Om uit te leggen waarom je een stukje brood en een
slokje druivensap krijgt en wat dat betekent, organiseren we deze speciale
themabijeenkomsten, helemaal gericht op kinderen. Iedereen uit groep 6,7,8
van de basisschool (en de ouders) die bij onze kerk betrokken zijn, krijgt een
uitnodiging om mee te doen.
Ieder jaar wordt één van de volgend thema’s behandeld, zoals die daar zijn:
“Back to Basics!”, “Open je handen! En “Samen aan tafel!”. De bijeenkomsten
vinden plaats tijdens de kerkdiensten. We ronden de bijeenkomsten af met
een speciale Heilig Avondmaalsviering. Ds. Alexander Veerman, Ellen Visser en
Elna de Zwart.

Voor al je vragen
Neem contact op met Elna de Zwart: elna.dezwart@kpnmail.nl / 0184418748.

Kindertheater
Iedereen kan zich nog wel de kerstmusical ‘De herberg zit vol’ herinneren,
wat een groot succes was. Dit seizoen zullen ook weer kleine voorstellingen
worden gegeven op verschillende momenten. De eerste voorstelling zal
zijn op 27 november tijdens een 4e zondag viering. Hiervoor zullen we gaan
beginnen met oefenen in oktober.
Ben je geïnteresseerd, houd het “Ik Geloof”, de website of de regionale krant in
de gaten voor de actuele date en tijden. Daarnaast mogen natuurlijk ook een
vriendjes of vriendinnetjes meedoen. Weet je nu al dat je mee wilt doen, geef
je dan op bij één van de contactpersonen van segment 1.
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Huiscatechese
Toch lijkt catechese niet op school. Wat is het dan wél? Een vaste groep jongens
en meiden, in de leeftijd van de eerste 4 jaren van het voortgezet onderwijs, komt
regelmatig op een vaste avond even een momentje bij ons thuis. Vandaar het woord
huiscatechese. Op zo’n catechesebijeenkomst kletsen we eerst even bij, en hebben
we het met elkaar over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de kerk, de
bijbel en het geloof. Echt van die onderwerpen waar je normaal niet zo gauw over
praat. Je kunt je vragen stellen, je leert nog eens wat, en je kunt ook gewoon eens
vertellen wat je zelf denkt en vindt over het geloof en de kerk. En het zal je misschien
verrassen, maar dat is vaak gewoon echt in. Ook omdat je zo de andere jongens en
meiden in onze gemeente beter leert kennen.
Wat voor soort onderwerpen dan?
We werken per jaar in 3 thema-blokken: over de bijbel (1), over de kerk (2), over
geloven en christen zijn in de wereld van vandaag (3). Binnen die themablokken kan
er van alles aan de orde komen. Elk jaar iets anders.
Hoe wordt zo’n onderwerp dan behandeld?
Dat kan op allerlei manieren. Vaak door middel van een gesprek over iets dat we
samen lezen, of een spel, een creatieve opdracht, een bezoek, een quiz of een filmpje;
noem maar op. De bedoeling is dat we leren van elkaar en van de catecheet, en dat
we veel van gedachten kunnen wisselen. En ter geruststelling: huiswerk is er niet bij;
dat krijg je op school al genoeg!
Hoeveel tijd kost huiscatechese?
Eén bijeenkomst duurt 3 kwartier, zodat je echt binnen een uur weer thuis bent. Per
jaar zijn er 3 themablokken van ongeveer 5 bijeenkomsten, dus in totaal zo’n 15 x
per jaar, dat komt neer op ongeveer 1x per week van eind september tot mei. In de
schoolvakanties is er geen catechese. Omdat een bijeenkomst dus niet zo lang
duurt, heb je die avond nog genoeg tijd over voor andere dingen, zoals je sport, of je
huiswerk.

Lees verder op de volgende pagina
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En op welke avond is het dan?
Dat bepalen we met elkaar tijdens de zogenaamde “indelingsbijeenkomst”. Die
is op de maandag na de startzondag, om 19.00 uur in de Voorhof. Dan kijken we
hoe we de groepen verdelen en wie op welke avond kan. We plannen altijd een
tijd aan het begin van een avond.
En als je (bijna) nooit in de kerk komt? / Of het boeit je allemaal niet zo?
Dan vinden we het juist leuk als je komt. Dan leren we je beter kennen, en jij leert
de anderen beter kennen. Het is best boeiend om met je leeftijdgenoten eens
over dingen te praten, die je op school niet zo gauw ter sprake zou brengen. Het
is ook gewoon leuk om naar elkaars meningen te luisteren.
En... we spreken altijd met elkaar af: wat je in de groep vertelt, blijft binnen de
groep. Daarover praten we niet met anderen. Wij als catecheten ook niet. En
dat is een veilig gevoel.
Waarom eigenlijk bij iemand thuis, en niet in de kerk?
Omdat we thuis wat gezelliger bij elkaar zitten. Lekker op de bank met elkaar,
of aan de keukentafel. Iets te drinken en te eten erbij. Dat kletst makkelijker. Na
een drukke schooldag mag het voor jullie best een beetje relaxed zijn, vinden
wij.
Dus...
We hopen dat je een beetje een indruk hebt van
wat huiscatechese is. Maar vooral hopen we dat
je in het komende seizoen zult meedoen! Kom
daarom in ieder geval allemaal even naar de
indelingsbijeenkomst. Die is dit jaar op maandag
19 september om 19.00 uur in de kerk. Dat duurt
maar een half uurtje, maar dan ontmoet je vast
de anderen en kun je meebeslissen over een
geschikte avond. Doen! Superleuk als je komt!
Meer weten?

Stuur een mailtje
Ellen de Vries (j.vries679@upcmail.nl)

Clubs!
Van september t/m mei is er elke week (behalve in de vakanties) club! De
club is er voor alle leeftijden: van groep 1 van de basisschool t/m de laatste
klas van het voortgezet onderwijs.
Wat we doen!
Spelletjes, sporten, over het geloof praten, knutselen, zingen, bidden en
gewoon gezellig met elkaar zijn! Behalve elke week club organiseren we
activiteiten zoals de jeugdweek, kinderkerstfeest en als hoogte punt: het
jaarlijkse kamp! Met als basis het christelijke geloof willen we een veilige plek
zijn waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en leuke dingen met elkaar
kunnen doen.
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Kamp!
Als afsluiting van het clubseizoen organiseren we elk jaar een spetterend kamp
voor alle kinderen van de clubs en uit de kerk. Een paar trefwoorden: Sporten, bonte
dag, kampdienst, gek doen, zingen, speurtocht, snoepen, buiten spelen, verkleden,
weinig slapen en vooral heel veel gezelligheid. Kortom, je moet er gewoon bij zijn.
Het kamp is dit seizoen met Hemelvaart, 17 tot en met 20 mei 2023.
Info!
De clubcontributie bedraagt € 3,00 per maand. Hiervan kopen we lekkere limonade
en af en toe en een snoepje maar ook knutsel- en spelmateriaal. Ook sparen
we met alle clubkinderen elk seizoen voor een goed doel. Deze bijdrage komt
op € 3,00 per seizoen. Welk goed doel dit is, is voor nu nog onbekend. Dit wordt
later het seizoen bekend gemaakt. De clubs worden gehouden in De Voorhof,
het ontmoetingscentrum van de Gereformeerde Kerk, Middeldiepstraat/ hoek
Oranjestraat. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, wordt dan lid van
onze besloten Facebook-groep: Clubwerk Sliedrecht.
Je bent van harte welkom op één van onze clubs!
De clubs starten in de week van 19 september 2022!
Wil je weten welke club bij jouw leeftijd past en wanneer dat is?

Kijk snel hieronder
Regenboogclub
Kinderen groep 1 & 2 van de basisschool.
1x in de 2 weken op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur.
Contactpersoon: Petra Elhalky, p.elhalky@outlook.com / 0640434988
Start: 21 september
Mozes & Mirjam
Kinderen groep 3 & 4 van de basisschool.
Elke maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur.
Contactpersoon: Kirsten Verhoeven, verhoevenkirsten@hotmail.com / 0610558991
Start: 19 september
Benjamin & Thabitha
Kinderen groep 5 & 6 van de basisschool.
Elke dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur.
Contactpersoon: Hannah Bakker, h.bakker95@hotmail.com / 0639720310
Start: 20 september
Simson & Rebecca
Kinderen groep 7 & 8 van de basisschool.
Elke maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur.
Contactpersoon: Marijn Mudde, m.f.mudde@outlook.com / 0612076282
Start: 19 september
Milka & Jefta
Tieners klas 1, 2, 3 en 4 van het voortgezet onderwijs.
Elke woensdagavond van 20:00 tot 21.00 uur.
Contactpersoon: Amanda v/d Heerik, amanda_verschoor@hotmail.com /
0613346410
Start: 21 september
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Sirkelslag KIDS & Sirkelslag YOUNG
Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (8-12 jaar) zijn spellen
waarbij er gestreden wordt tegen honderden andere kindergroepen uit heel
Nederland. Deze interactieve spelen worden georganiseerd wordt door JOP
(Jong Protestant, ondersteunt het jeugdwerk binnen de PKN). Het spel sluit
aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Aan tafel!’. Maar dit jaar zal
het anders zijn dan de voorgaande jaren, waarover de informatie helaas nu
nog niet bekend is.
Houd “Ik Geloof”, de website of de regionale krant in de gaten voor de
actuele date en tijden van Sirkelslag. Of geef je nu vast op bij één van de
contactpersonen van segment 1.

Geloven enzo
Geloven enzo is een gezellige en inspirerende gespreksgroep voor jongeren.
We gaan in gesprek over thema’s en vragen rond geluk, geloven, keuzes
maken, lijden, en het goede leven. Deze kring is ook erg geschikt om te
verkennen of je wel of geen belijdenis zou willen doen. Iedereen vanaf 17, 18
jaar is van harte welkom!
De data worden in overleg bepaald en vallen meestal op zondagen. De
eerste bijeenkomst is op zondag 2 oktober om 11.15 uur. Opgeven bij ds.
Alexander Veerman (06 83663420).

Belijdenis
Misschien denk je er wel eens over na of je belijdenis zou willen doen.
Misschien ervaar je het als een grote stap en schuif je het nog wat voor je
uit omdat je er ook wel tegenop ziet. Ik zou het fijn vinden om met jou over je
vragen en twijfels door te spreken. Er zijn namelijk nogal wat misverstanden
rond het doen van belijdenis. Wat betekent het eigenlijk als je belijdenis van
het geloof wilt doen?
Van harte welkom om op woensdag 21 september om 20.00 uur in de
Voorhof. Opgeven bij ds. Alexander Veerman (06 83663420).

We hopen je snel te zien
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To walk on
Iedere maand lopen wij op dinsdag een rondje met wie dat wil.
Dit om te praten, te ontmoeten en vooral gezelligheid.
Start 20:00 uur bij de Voorhof!

Z.I.N.2030
Ook zo’n Z.I.N. om elkaar te ontmoeten? Dan ben je van harte
welkom bij Z.I.N.2030. Een gespreksgroep voor twintigers. Het gaat
om Zingeving-Inspiratie- en Netwerken. Dat doen we 1 keer per
maand van 11:00 tot en met 12:00 uur. We verzamelen in de hal van
de Gereformeerde Kerk aan de Middeldiepstraat 6 in Sliedrecht.
Aanmelden hoeft niet. Voel je van harte welkom!

Jezus liefde is gratis
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Jeugd Pastoraal Werkers
Wie zijn wij?
Wij zijn Mettie van den Dool en Hanneke Hoogendoorn.
Wij zijn Jeugd pastoraalwerkers in segment 2 (16-30 jaar)
Wat betekent pastoraat?
Pastoraat betekent vooral omzien naar elkaar. Wij willen graag er voor jou zijn,
een band opbouwen, praten over school, geloof, je vrienden of dat waar jij het
over wil hebben.
Hoe kom ik in contact?
Wij houden meerdere keren per jaar een avond voor het segment om te
ontmoeten en te praten. De eerste is vrijdag 9 september, dan is de inmiddels
traditionele BBQ bij Gert.
Meer informatie staat op de website van de kerk en op de facebook pagina
(besloten groep: Wij zijn er voor jou!) Bellen of mailen mag natuurlijk ook!
Mettie: 06 39384971 (mena.vandendool@gmail.com) of Hanneke: 06-12685531
(h.hoogendoorn@hotmail.com).
Verder proberen wij bij diverse activiteiten en diensten in de kerk aanwezig te
zijn en mag je ons dan altijd even aanspreken.
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VRAGEN?
Wie kan ik benaderen?
Segment 1
Naast alle vrijwilligers binnen het JJW kan jij/uw ook terecht me vragen bij:
Jeugd Ouderling

André Bor

06-28876221 (abor@planet.nl)

Pastoraal medewerker Arjen den Breejen

06-19004538 (padbreejen@outlook.com)

Pastoraal medewerker Gerrit de Waard

06-53584860 (g.dewaard@outlook.com)

Diaken

Tom Scholten

06-14895722 (tj_scholten@hotmail.com)

Dominee

Alexander Veerman 06-83663420 (al.veerman@gmail.com)

Segment 2
Sinds enkele jaren zijn alle leden van onze kerk ingedeeld in leeftijdssegmenten.
Ieder segment heeft een eigen team waarbij je terecht kunt voor vragen, praatjes
of wat dan ook. Segment 2 omvat de leden van 16 t/m 30 jaar; het team wordt
gevormd door Gert, Job, Mettie en Hanneke.
We vinden het leuk om te weten wat er voor jou speelt. Of je betrokken bent bij de
kerk, vragen of twijfels hebt over je geloof, ideeën voor de kerk of gewoon zin in
een praatje. Ook organiseren we regelmatig activiteiten. We willen graag naast je
staan, niemand hoeft het alleen te doen. Een drempel om contact op te nemen
is er voor ons niet — doe dit dus gerust. Wij zijn er voor jou!
Naast de kerk website hebben we ook een FB-pagina:

Wij zijn er voor jou
Contactgegevens:
Mettie: 06 39384971 (mena.vandendool@gmail.com)
Hanneke: 06 12685531 (h.hoogendoorn@hotmail.com)
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Diaken
Op het moment van schrijven is de functie van diaken vacant.
Ouderlingen
In het seizoen 2022-2023 zijn er twee ouderlingen aan het
segment verbonden:
Job van Achterberg 06 46778069 (job@jobva.nl)
Gert van Tent 06 83579938 (g.vantent@kpnmail.nl)

Voor vragen of zomaar
een gesprek bel gerust
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www.gksliedrecht.nl

