Fijne Paasdagen

De jongeren van
de Protestantse
gemeente
Heinkenszand

Activiteiten
Startkamp: begin van het seizoen met alle
jongeren vanaf 8 jaar een weekend op kamp
Iedere week club avond:
Club A ( 8-10 jarigen)
Woensdag van 18.45 - 19.45 uur.
Club B ( 10-12 jarigen)
Maandag van 19.00 - 20.00 uur.
Club C ( 13-15 jarigen)
Vrijdag van 19.30 - 21.30 uur.
Club D ( 16 jaar en ouder)
Zondag van 19.30-21.30 uur.
12+ kerk: kerkdienst speciaal voor jongeren
van 12 jaar en ouder (aantal keer per jaar)
Crèche: Verhaaltjes, spelen en opvang voor
de aller jongesten tijdens de dienst.
Kindernevendienst: Dienst voor de jongeren
van de kerk naast de eredienst
- Speculaas verkopen voor het goede doel
- Grote stad bezoeken
- Zwemmen
- Vissen
- Discussie
- Filmpjes en muziek
- Knutselen
- Eindkamp
- Taizé reis
- Project Chez: theater of restaurant van de
Jeugd voor het goede doel

7 procent van alle kinderen in Nederland komt wel eens in een kerk. Misschien is uw zoon
of dochter daar wel bij, misschien niet.
Iedereen, dus ook kinderen, stelt levensvragen. ‘Waar kom ik vandaan, waarom ben ik hier,
waarom gaan goede mensen dood, hoe kan ik goed leven, hoe word ik gelukkig?’ Het zijn
vragen die je in verbinding stellen met jezelf, de ander, de wereld, maar ook met wat
groter is dan jezelf; de zin van het bestaan, leven na de dood, hemel, God. Op gezette tijden
‘stellen de vragen zich’. Bij intense levenservaringen zijn ze niet te ontwijken. ‘Waar is opa
nu?’

Agenda
17 april : Witte Donderdag en Heilig
Avondmaal, Dorpskerk om 19:30

Ooit leken de antwoorden op zulke vragen helder en duidelijk. Eeuw in eeuw uit heeft de
kerk vooral antwoorden gegeven, ook op vragen die niet werden gesteld. Langzaam aan
wordt ook in de kerk duidelijk dat een woord geen antwoord wordt door harder te roepen
of het steeds te herhalen.

19-20 april (club C)
- Paaswake
- Dauwtrappen
- Paasontbijt

Afgelopen jaren is er in de protestantse gemeente hard gewerkt aan het jeugdwerk.
Tijdens zolderavonden, Club, jeugddiensten, 12+- vieringen willen we een plaats scheppen
waar levens- en geloofsvragen gesteld kunnen worden. Dat doen we niet om ‘de kinderen
weer in de kerk te krijgen’ of om te evangeliseren, maar om ruimte te maken voor vragen
van kinderen en jongeren. Levensvragen zijn voor ons te belangrijk om te negeren.

Eredienst:
Iedere zondag om 10:00 in de
Dorpskerk of Barbesteinkerk

18 april : Goede Vrijdag
Dorpskerk om 19:30
20 april : Pasen
Barbesteinkerk om 10:00

De Bijbelse verhalen zijn onze bron. Die verhalen zijn zo vaak in waarheden en stellingen
gegoten, dat we soms nog vergeten dat het om verhalen gaat. Verhalen waarin mensen
elkaar, zichzelf en God ontmoeten. Zoekend en vragend naar zin en betekenis. Soms
worden we verrast door antwoorden.

Met vriendelijke groet,

We dromen niet van een kerk waar die ‘andere’ 93% van de kinderen zondag aan zondag
psalmenzingend God looft. We dromen van een plek, waar jong en oud zich verzamelen
rondom de bron van verhalen om daar met elkaar te leren vragen. Wie ben jij, wie is God,

info@cjvheinkenszand.nl

wie ben ik?
Op de vragen volgt geen antwoord, maar een verhaal - en nog een en nog een en nog een.
Wie ze wil horen is welkom..

De jongeren van
Protestantse Gemeente Heinkenszand

voor meer informatie zie
www.PGHeinkenszand.nl
onder Jongeren

