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Activiteiten voor jongeren

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten die georganiseerd
worden voor de jongeren? Mail dan naar
renaterozemuller@hotmail.nl om je aan te melden voor de
nieuwsbrief voor de jongeren. Of kijk eens op de website van
de PG Voorschoten bij “Jeugd”.

Sinterklaasconcert

Een echt sinterklaasconcert voor kinderen! Maar ook voor hun
papa’s en mama’s, opa’s oma’s en anderen.
Behalve sinterklaasliedjes zijn er natuurlijk ook pepernoten.
Op 30 november (1e advent) met Herman Lodder in de
Dorpskerk (indien die gerenoveerd wordt in het Kruispunt) Het
begint om 11.30 uur

Provider

Elke eerste zondag van de maand is er een jeugdbijeenkomst
in de Kelder. We praten dan over een thema door middel van
allerlei activiteiten die bij het thema passen. Bijvoorbeeld
het thema ‘in vuur en vlam’, daar hoort een vuurtje maken
bij, maar ook stellingen en op de achtergrond muziek. Alle
jongeren vanaf 12 jaar tot een jaar of 16 zijn van harte welkom
voor de Provider.
Datum: elke eerste zondag van de maand.
Volgende bijeenkomst is 7 september
Tijd: vanaf 10:00 inloop en start om 10:15
Locatie: De Kelder

Jongerennevendienst

Een keer per maand hebben we in de PGV Jongerennevendienst.
Tijdens de dienst gaan de jongeren (vanaf 12 jaar) er uit om
samen te praten over het onderwerp van de kerkdienst. Vind
je het interessant om met andere jongeren van gedachten
te wisselen over allerlei onderwerpen? Kijk op www.
pgvoorschoten.nl voor de data. Je bent van harte welkom!
Datum: zie de website, Kerkklok of nieuwsbrief voor jongeren
voor de JND in september.
Tijd: 10:00 (je begint in de kerk)
Locatie: Kruispunt

Rock Solid

Houd je van ‘zappen’? Kom dan naar Rock Solid! Korte, gekke
spelletjes, een thema, en een ‘preek van de week’. Aan het
einde van de avond kun je na kletsen met wat drinken en chips.
Datum: Vanaf maandag 6 januari elke week
Tijd: 19:00-20:30 uur
Locatie: Groene Kikker
Contactpersoon: Renate Rozemuller en Niels van de Krogt

Jongerenpastoraat

Vanaf september 2014 zijn er weer bijeenkomsten voor
jongeren (klassen 1, 2 en 3 van de middelbare school).
Kom erbij!
Informatie over deze bijeenkomsten: zie Galmgaten en
www.rkvoorschoten.nl
Contactpersoon: Ernie Wielenga.
jpvoorschoten@hotmail.com

Sint Maarten

Zondag 9 november vieren we Sint Maarten – met in een
speciale kinder-speeldienst! Je hoort het spannende Sint
Maarten verhaal, liedjes, spelletjes, knutselen en pompoen/
lampionnenoptocht. Voor wie? Kinderen tot en met groep
6. Hun pappa’s, mama’s, opa’s, oma’s of verzorgers zijn ook
welkom.
Datum: 10 nov.
Tijd: 16.30 uur
Locatie: Kruispunt
Contactpersoon: ds. Anki Peper

Catkids

Catkids, een nieuw woord in onze parochiekern. Als gevolg
van een nieuw initiatief: het oprichten van een groep voor
kindercatechese met als doel om kinderen vanaf hun Eerste
Communie tot aan hun Vormsel een catecheseaanbod te doen.
Dat plan is nu verwezenlijkt. De groep Catkids (CK) is tot stand
gekomen.
De Catkids is bedoeld voor kinderen uit groep 5, 6 en 7 die
mooie verhalen willen horen van God en mensen en erover
willen praten en knutselen.
Het komende jaar gaan we natuurlijk weer proberen met een
nieuwe groep te starten. Hiervoor zullen we binnenkort alle
kinderen aanschrijven, die afgelopen jaar hun Eerste Heilige
Communie hebben gedaan. Trouwens als er kinderen zijn, die
niet hun eerste Communie hebben gedaan, maar toch mee
willen doen, is dat natuurlijk altijd mogelijk.
Het is nog niet bekend op welke avond de bijeenkomsten gaan
plaatsvinden. Er zijn 5 bijeenkomsten in het najaar en 5 in het
voorjaar.
De groep kan alleen van start gaan bij voldoende aanmeldingen.

KinderKerst

Samen met je kinderen op 24 december naar een
kinderkerstviering? Dat kan in het Kruispunt. Er is een kerstspel,
bekende liedjes, warme chocomel met lekkers en voor alle
kinderen een klein kadootje. Voor wie? Voor alle kinderen
maar mama’s, papa’s, verzorgers, opa’s en oma’s, buurmannen
en buurvrouwen zijn ook welkom. Er is crèche voor hele kleine
kindjes.
Datum: 24 dec.
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Kruispunt
Contactpersoon: ds. Anki Peper

Youth

St. James Church heeft een full-time jeugdwerker die
activiteiten organiseert voor internationale jongeren (dus
ook Nederlanders!) vanaf 11 jaar. Val jij in die leeftijdsgroep
en spreek je een mondje Engels? Heb je zin om samen leuke
dingen te doen? Kom dan eens langs op een vrijdagavond (1114 jaar) of zaterdag avond (14+).
Wil je meer leren over het geloof en de Bijbel, op een leuke
manier, en in een gezellige groep? Doe dan mee op een zondag
of kom naar de woensdagavond bijbelstudiegroep (14+).
Locatie woensdag, vrijdag en zaterdag activiteiten:
Ambachtspad 23
Locatie zondaggroep tijdens de kerkdienst om 10.30 (11-14 jr):
British School, Jan van Hooflaan 3
Locatie zondaggroep (lunch en bijbelstudie) na de kerkdienst
(14+): Ambachtspad 23
Contact: Tim Carroll, youthminister@stjames.nl, 06-15485318

