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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”.

Provider

Voor iedereen van 12 jaar en ouder is er Provider. Eens per
maand hebben we een bijeenkomst in De Kelder. We kiezen
een interessant thema uit en gaan daar op allerlei manieren
mee aan de slag. Stellingen, vuurtje stoken, schilderen of
een collage maken. Je kan het maar zo meemaken tijdens de
Provider.
Datum: zo. 11 jan., 1 feb., 1 mrt., 5 apr., 10 mei, 14 juni en
5 juli.
Tijd: We beginnen om 10:15 uur
Locatie: De Kelder
Contactpersoon: Renate Rozemuller,
renaterozemuller@hotmail.nl

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: vanaf 5 januari elke maandag om 19:00 in De Kelder
Contactpersoon: Renate Rozemuller en Niels v.d. Krogt,
niels_krogt@hotmail.com

Jongerenpastoraat

Ook in 2015 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

Taizé (18+)

Ben je op zoek naar wat rust, inspiratie en bezinning in je drukke
leven, maar heb je tegelijkertijd behoefte aan gezelligheid en
vind je het leuk om veel nieuwe mensen te leren kennen? Dan is
het kloostergemeenschap Taize in Frankrijk de perfecte plaats
daarvoor. In juli gaan we een week naar Taize (samen met 4000
andere mensen, vooral jongeren vanuit de hele wereld). Ben je
18+ en wil je graag mee? Of wil je meer informatie? Mail naar
renaterozemuller@hotmail.nl

KinderParkdienst – Kinderspeeldienst

Heb je wel eens een viering in het park meegemaakt? Vond
je dat leuk? In juni is er weer een parkdienst. Speciaal voor
kinderen van 4 tot en met 11 jaar. Voor alle volwassenen
wordt er gezorgd voor een eigen programma, dus je mag
iedereen meenemen en dan zien we je graag op 28 juni in het
Burgermeester Berkhoutpark voor een KinderPARKdienst. Het
is handig om iets mee te nemen om op te zitten (stoel, kleed,
kussen).
Datum: zo. 28 juni

Bezoek aan het Joods Historisch Museum

Zit je in groep 7 en 8 en vind je het interessant om eens naar het
Joods Historisch Museum te gaan in Amsterdam? Ze hebben
daar een heel leuk programma voor kinderen. We vinden het
leuk als je met ons mee gaat. We hebben nog geen exacte
datum gepland, maar we willen in februari gaan. Opgeven kan
via renaterozemuller@hotmail.nl

Palmpasen

Met Palmpasen denken we aan Jezus die Jeruzalem binnen
kwam en aan alle mensen die daar stonden te zwaaien met
takken en bladeren op de grond neerlegden. Dat was een
feest! Tijdens de viering met Palmpasen knutselen we een
Palmpasenstok en houden we daar en optocht mee. Ook leer
je wat de betekenis is van een Palmpasenstok. Ieder kind is van
harte welkom!
Datum: zo. 29 mrt.
Locatie: Kruispunt

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

