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Elke eerste zondag van de maand is er een 
jeugdbijeenkomst in de Groene Kikker. We praten dan 
over een thema door middel van een discussie, sketches, 
stellingen en verhalen. Alle jongeren vanaf 12 jaar tot 
een jaar of 16 zijn van harte welkom voor de Provider.
 
Datum: Elke eerste zondag van de maand
Tijd: Vanaf 10:00 inloop en start om 10:15
Locatie: Groene Kikker 
Contactpersonen: 
Kees v. Oosten, e-mail: kees@vanoosten.nl, 
Jaap Booij, e-mail: jbooij@fortgens.pcsv.nl of 
Frits Breekveldt, e-mail: f.breekveldt@gmail.com

Rock Solid

Houd je van “zappen”? Dan moet je bij Rock Solid 
zijn! Rock Solid is een tienerclub vol met korte, gekke 
spelletjes die elkaar in een rap tempo afwisselen. De 
spelletjes zijn bedacht rond een thema en over dit thema 
gaan we ook nadenken en praten. Tijdens de “preek van 
de week” kun je eindelijk even uitrusten en in plaats van 
je lichaam, je hersens inspannen. Aan het einde van de 
avond kun je nakletsen met wat drinken en chips. 

Datum: 10 avonden vanaf januari, precieze datum komt 
op de website.
Tijd: 19:00-20:30
Locatie: Groene Kikker
Doelgroep: Groep 7 en 8
Contactpersoon: Niels v.d. Krogt
E-mail: Niels_krogt@hotmail.com



Exodus - Maaltijd

Ben je ook benieuwd naar hoe het er aan toe gaat in een 
huis van Exodus? Hoe ex-gedetineerden hun leven weer 
op proberen te pakken na hun gevangenisstraf? Eet dan 
mee.

Datum: begin april 2013 
(Exacte datum op www.pgvoorschoten.nl)  
Locatie:  Exodus Leiden
Contactpersoon:  Renate Rozemuller, 
E-mail: renaterozemuller@hotmail.nl

Jongerenpastoraat RK Parochie

JongerenPastoraat is een club jonge mensen uit klas 
1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs. We komen elke 
maand één keer op zondagavond bij elkaar (18:30-20:30 
uur) in het JP-zaaltje in het Bondsgebouw. Dan doen 
we aan de hand van een thema gezellige, creatieve of 
serieuze dingen. We zijn binnen JP bereid om naar elkaar 
te luisteren en om elkaars mening te respecteren. Je mag 
ook een vriend(in) meenemen naar de jongerengroep, 
maar ook die moet zich aan deze afspraak houden.

Contactpersoon: Ernie Wielenga tel. 071- 5611554

Zip Your Lip

Rond Pasen en in de 40 dagen tijd is het goed om na te 
denken over onze welvaart. Er zijn genoeg mensen die 
niet elke dag te eten hebben. Daarom hebben we een 
Zip You’re lip actie waarbij we 24 uur niet eten om zo 
geld op te halen voor een goed doel. Heb je ook zin om 
mee te doen of wil je meer informatie? mail dan naar 
kempendewolff@planet.nl 

Datum: 30 en 31 mrt.
Tijd: Exacte tijd wordt nog gecommuniceerd. 
Locatie: de Hoeksteen

Sirkelslag

Zin om mee te doen met het landelijke spel via 
internet met een groep? Bij Sirkelslag krijg je via een 
live webstream opdrachten om te doen met je groep. 
Uiteindelijk is er een landelijke winnaar. Erg leuk dus!  
Meer info op www.sirkelslag.nl

Groep 7 en 8
Datum: 25 jan.
Tijd: 19:30 uur

Young (12+)
Datum: 1 febr.
Tijd: 19:00 uur

Contactpersoon: Renate Rozemuller
E-mail: renaterozemuller@hotmail.nl 


