
WELKOM IN DE TREIN VAN DE JEUGD VAN DE 

KIES EEN WAGON EN STAP MAAR IN. 

Leden  
Taakgroep Jeugd 

Rol 

Roswitha van Goor Voorzitter 

Diane Gielians Secretaris 

Arjan van Haarst en 
Fenny Vos  

Penningmeester 

Bonnette Kuilder Jeugddiaken, Kindernevendienst en Zondagsschool 

Marco Nieuwlaar  Jeugddiaken, Jeugddienstcommissie 

Marcel Veenhof  Jeugdouderling, Kinderclubs (12-) en  
Jeugddienstcommissie 

Peter Botter Jeugdouderling, Jeugddienstcommissie en  
Divers Jeugdwerk 

René Jansen  Jeugdouderling, Krummel- en Kleuterdienst en 
Jeugddienstcommissie 

Wilma van Veldhuizen Jeugdouderling, Tienerclubs (12+) 

Gert-Jan Sanderman Jeugdouderling, Tienerkerk 

Ds. Kroeze en  
Ds. Schipper 

Ter ondersteuning en voor advies 

 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met: 

 

 Roswitha van Goor, tel. 06-36326726, roswithavangoor@tele2.nl ; of  

 Diane Gielians, m.g.d.gielians@planet.nl  

 

mailto:roswithavangoor@tele2.nl
mailto:m.g.d.gielians@planet.nl


 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Krummeldienst: Bijna iedere 

maand is er in Irene een 

Krummeldienst voor kinderen van 

4 tot 7 jaar. Een dienst helemaal 

voor hen opgezet op hun manier. 

De kinderen gaan voor de 

kerkdienst naar hun eigen ruimte 

om daar te luisteren naar een 

Bijbelverhaal, te bidden, te zingen 

en om te knutselen. 

Bijna iedere maand is er de 

3
e
 zondag van de maand 

een jeugddienst in  

Het Anker of Irene 19.00 

uur. Deze hebben een 

thema speciaal gericht op 

de jeugd, vaak begeleid 

door een gospelgroep. 

 

Kaasclub / Qwest-up: 

voor kinderen die 

naar het voortgezet 

onderwijs gaan. Een 

keer per maand na 

afloop van de 

zondagavonddienst. 

De club duurt 

ongeveer 1 uur. 

 

Activiteiten: Gedurende het 

jaar zijn er gezamenlijke 

activiteiten (EO Jongerendag, 

jong en oud feest, Sonrise). 

Deze worden via flyers en 

berichten in de kerkbode 

aangekondigd. 

Kinderclub: Van 

maandagavond t/m 

donderdagavond 

vinden er, 

onderverdeeld naar 

leeftijd, clubavonden 

plaats in Irene, van 

18.45 uur tot  

19.45 uur. 

 

Kleuterdienst: Dit 

wordt 1x per jaar 

georganiseerd in 

de ochtenddienst 

in Het Anker en 

staat geheel in het 

teken van de 

kleuters. 

 

Zondagsschool: Vanaf 

sept. t/m mei/juni is er in 

Het Anker ’s morgens 

tijdens de kerkdienst  

zondagsschool voor 

kinderen in de basis-

schoolleeftijd. In 

verhalen, zang en 

knutselen het geloof 

beleven. 

 

Interkerkelijk Kinderkoor Stralende 

Sterren is voor alle kinderen van 5 

t/m 12 jaar. Het koor repeteert 

tijdens schoolweken op 

zaterdagmiddag van 16.15 tot 

17.15 uur in  

Het  Anker en verzorgt jaarlijks 

verschillende optredens. 

Iedere 
zondag- 

ochtend is er 
tijdens de 
kerkdienst 

kinderoppas 
voor 

kinderen tot 
4 jaar. 

 

Club de Stekkies: Vanaf 

sept. tot april/mei voor 

kinderen van 8 tot 

12/13 jaar. Iedere 

vrijdag van 18.45 uur 

tot 20.00 uur in Het  

Anker. Al pratend en 

knutselend het geloof 

beleven. 

2gether: Een  

jongerenband, en telt 

diverse leden.  

Ze spelen 

opwekkingsliederen en 

popsongs om te luisteren 

en mee te zingen in de 

kerkdienst. 

 

Catechisaties: Door de 

dominees vanaf 

sept./okt. Iedere 

dinsdagavond voor de 

jeugd vanaf 12 jaar in 

verschillende 

leeftijdsgroepen. Ook kun 

je belijdeniscatechisatie 

volgen. 

. 

Tienerkerk: Er is tienerdienst voor 

jeugd in de middelbare schoolleeftijd. 

In Het Anker de 1
e
 zondag in Irene de 

3
e
 of 4

e
 zondag van de maand.  

Met elkaar praten op een manier die 

aansluit bij de leeftijd van tieners. 

Gesprekken over het geloof en de 

maatschappelijke gebeurtenissen staan 

hier centraal. 

 

Club "Spirit 2012": Voor tieners 

vanaf 13 jaar.  

Iedere 3e vrijdagavond van de 

maand van 19.00 uur tot 20.30 uur 

wordt er in Het Anker op 

ongedwongen wijze club gehouden. 

Allerlei onderwerpen komen aan de 

orde; maar alleen al het samenzijn is 

belangrijk onder het genot van een 

hapje en frisdrank. 

Kaasclub/Qwest-up: 

Voor tieners die 

naar het voortgezet 

onderwijs gaan. Een 

keer per maand na 

afloop van de 

zondagavonddienst.  

 

Kindernevendienst: Elke zondagmorgen (behalve tijdens  

gezins- en scholendiensten) is er tijdens de kerkdienst 

kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Voor de preek gaan ze naar hun eigen ruimte om daar te 

luisteren naar een Bijbelverhaal en te knutselen over een 

bepaald onderwerp. Aan het einde van de dienst komen ze 

terug in de kerk om gezamenlijk af te sluiten met zang en 

zegen.  

 


