
Activiteiten jeugd 

Provider 12 + 

Om de 2 weken is er om 10 uur Provider voor alle jongeren van 12 jaar en ouder. Jullie zijn dan van 
harte welkom in onze geweldige jeugdruimte In de dorpskerk. Tijdens de Provider gaan we aan de 
hand van een Bijbelse thema bekijken hoe dit in ons leven zit. Andere mensen helpen, gelukkig zijn, 
inspireren, vriendschap en wat we verder tegenkomen. De ene keer maken we een filmpje, de keer 
daarna gaan we discussiëren en weer een andere keer doen we iets voor het goede doel. Hoe dan 
ook, het is leuk en je bent van harte welkom! 
Data: 

11 september 
25 september 
9 oktober 
6 november 
20 november 
4 december 
18 december 
 

Basiscatechese, 10-12 jaar 

Ben jij tussen 10 en 12 jaar? Dan ben je van harte welkom bij de basiscatechese. Elke 2 en laatste zondag van 

de maand is er tijdens de kerkdienst basiscatechese. We gaan samen op zoek naar wat er in de bijbel staat, wie 

God is, wie Jezus is, en waarom er een kerk is. De basiscatechese is voor nieuwsgierige tieners die graag meer 

willen weten. Je bent altijd welkom, ook als je niet weet of je elke keer kan komen. 

  

de volgende data is basiscatechese: 

4 september 
18 september 
2 oktober 

16 oktober 
13 november 
27 november 
11 december 
 

Meer informatie: jeugdwerker Marianne Sonneveld - van Kammen  

 

 JeS! 

Ben je tussen de 11 en de 14 jaar? Heb jij op vrijdagavond vaak niks te doen? Dan hebben we iets 

heel leuks voor jou. Om de week is er op vrijdag  JeS! (Jong en Samen)  

Een gezellig avond, waar we elke keer weer wat anders doen. De ene week een leuk spel en de 

andere keer gewoon lekker een film kijken. JeS! Is een groep waar iedereen welkom is. Dus neem 

vooral je vriendjes & vriendinnetjes mee. 

We beginnen om 19:30 en zijn rond 21:00 klaar.  

Hopelijk zien we je dan! 

Data: 2 september 

16 september 



30 september 

14 oktober 

11 november 

25 november 

9 december 

 

Woensdag activiteiten. 

Elke woensdag is er wel wat leuks te doen in de Dorpskerk. De ene middag gaan we knutselen de 

andere middag kijken we gezellig een film. Je ben van harte welkom om mee te doen. .  Elke 

woensdag is het weer een klein feestje. Kom jij er ook bij?!  Neem gerust ook je vriendjes en 

vriendinnetjes mee. Heb je er ook zo zin in? Dan zie we je graag op 1 van de woensdagen. 

 

 Meer informatie: jeugdwerker Marianne Sonneveld - van Kammen, 
jeugdwerk@dorpskerkvoorschoten.nl 

06-15 85 80 00 

 

Ontdekkerk 

Een viering voor jong en oud.  De naam is niet voor niks gekozen. Want samen ontdekken we een 
Bijbelverhaal doormiddel van verschillende (creatieve) opdrachten , Samen luisteren en vieren en 
samen eten we. Iedereen is welkom. Ook als je de verhalen nog niet kent. Ga je mee op zoek naar de 
verhalen Tijdens deze middag ben jij vrij om te doen wat je wilt. Door de opzet van de opdrachten 
kan je beginnen wanneer en waar je wilt. Loop gerust even binnen en sluit later aan bij de viering.  
Wie zou jij uitnodigen op je feestje? 
Data  11 september 
 11 december 
Tijd: 15:00 
Meer informatie: jeugdwerker Marianne Sonneveld - van Kammen, 
jeugdwerk@dorpskerkvoorschoten.nl 
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