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S a m e n 
Scholen

Activiteiten voor jongeren
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten die georganiseerd 
worden voor de jongeren? Mail dan naar de jeugdouderling Hans 
den Braven (hans@denbravenlegal.nl) of naar Renate Japenga 
(renatejapenga.jeugdwerker@pgvoorschoten.nl) om je aan te melden 
voor de nieuwsbrief voor de jongeren. Of kijk eens op de website 
van de PG Voorschoten bij “Jeugd”. Ook kun je je aanmelden voor de 
Whatsappgroep door een mailtje te sturen.

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 cadeautje. 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. Wil je actief meedoen in het spel? Vind je het leuk om 
muziek te maken? Geef je dan op bij Anki Peper. 

Datum: 24 december
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Kruispunt
Contactpersoon: ds. Anki Peper

JEUGD

Kindernevendienst PGV
Tijdens elke zondagmorgenkerkdienst is er voor de kinderen van de 
basisschoolleeftijd een kindernevendienst. We beginnen allemaal 
samen in de kerk. Daarna gaan de jongere en de oudere kinderen elk 
in een aparte groep naar hun eigen ruimte. Na het verhaal is er een 
verwerking met spel, gesprek of knutselen. Tijdens de dienst is er voor 
de jongste kinderen creche.

Basiscatechese
Ben je tussen de 10 en 12 jaar en vind je het interessant om meer te 
weten over God, Jezus, de Bijbel en wat we doen in de kerk. Dan zie ik 
je graag bij de Basiscatechese. Het is tijdens de 
kindernevendienst en het duurt ongeveer 30 minuten. 

Datum: exacte datum komt op de website
Tijd: tijdens de kindernevendienst in de viering (begint om 10:00)
Locatie:  Kruispunt
Doelgroep: kinderen van ongeveer 10-12 jaar

JEZUS ?!

Sint Maarten Kinderspeeldienst
Zondag 6 november vieren we Sint Maarten – in een speciale kinder-
speeldienst! Je hoort het spannende Sint Maartenverhaal, liedjes, 
spelletjes, knutselen en pompoen/lampionnenoptocht. Voor wie? 
Kinderen tot en met groep 6/ circa 9 jaar. Hun pappa’s, mama’s, opa’s, 
oma’s of verzorgers zijn ook welkom.

Datum: 6 november
Tijd: 16.30 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 donderdagavond (14-18 jaar) of vrijdagavond (11-14). Of 
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 
woensdagmiddag bijbelstudiegroep (11-14).

Voor meer informatie, neem contact op met Youth Pastor Adam 
Oxborrow: adam@stjames.nl, 071-562 2333

Jongerenpastoraat RK parochiekern
In het najaar van 2016 zijn er weer maandelijkse bijeenkomsten voor 
jongeren (klassen 1, 2 en 3 van de middelbare school). Kom erbij! 

We komen bijeen voor gesprek en creativiteit. Neem gerust een 
vriend(in) mee. informatie over deze bijeenkomsten: zie De Augustinus 
en www.rkvoorschoten.nl
Contactpersoon: Ernie Wielenga-van Velzen, 
jpvoorschoten@hotmail.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: vanaf maandag 10 oktober elke week (behalve in vakanties)
Tijd: 19:00-20:30 uur
Locatie: De Kelder
Doelgroep: Groep 7 en 8
Contactpersoon: Niels van der Krogt (niels_krogt@hotmail.com)

Kinderwoorddienst H. Laurentiuskerk
Elke zondag is er een kinderwoorddienst en creche tijdens de viering 
van 11.00 uur (behalve tijdens de gezinsvieringen- dan is er alleen 
crèche- en in de zomervakantie). Het is mooi om te zien dat daar 
inderdaad behoefte aan is! 

Aan het begin van de viering worden de kinderen van de 
kinderwoorddienst en crèche door de voorganger uitgenodigd om 
met de begeleiders mee te gaan naar de pastorie. Ouders van de 
jongste kinderen worden uitgenodigd om mee te lopen en om in 
de pastorie afscheid te nemen van hun kinderen of even te blijven. 
In principe komen de crèchekinderen weer samen met de kinderen 
van de kinderwoorddienst mee terug naar de kerk, maar de ouders 
kunnen ook met de begeleiders afspreken om de jongste kinderen op 
te vangen tot het eind van de viering. 

Tijdens de gezinsvieringen wordt er crèche aangeboden. 

Alle (klein)kinderen zijn dus iedere zondag van harte welkom in de H. 
Laurentiuskerk!

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 4 
september.
Tijd: 10 uur, deur open vanaf 9:45 uur
Locatie:  De Kelder


