Hallo nieuw jeugdlid!
Dit boekje is gemaakt om jou te vertellen wat het jeugdwerk van de kerk inhoudt waar je na de
kindernevendienst terecht kunt. De jeugdkerk en de tienerclub zijn voor jongeren vanaf 1e leerjaar
middelbare school tot en met het 4e middelbaar. Daarna stap je over naar de Idea Groep.
Jeugdkerk
De jeugdkerk vindt plaats tijdens de kerkdiensten van 11.00 uur. Je gaat gewoon de kerk in en
tegelijkertijd met de kinderen van de kindernevendienst lopen wij de kerk uit naar onze eigen
ruimte. We steken een kaars aan, openen de jeugdkerk en bespreken meestal hetzelfde thema als
dat wat de dominee doet. Als leidraad volgen wij daar bij "Kind op Zondag". Jou vast nog wel bekend
van de kindernevendienst. In dit blad staan ook verwerkingen voor tieners. Meestal doen we ook nog
iets creatiefs zoals een muurdiscussie.

Startactiviteit aan de
Groene Heuvels 2011

Tienerclub
De tienerclub is ongeveer om de 3 à 4 weken, op zondag, in onze eigen ruimte in de kerk. Het begint
om 19.00 uur en eindigt om 20.30 uur. We doen bijvoorbeeld een spel, we gaan naar de Groene
heuvels, we discussiëren over belangrijke onderwerpen, we hebben soms ook activiteiten samen met
Druten en Wijchen. Een enkele keer is de tienerclub op vrijdagavond. We hebben altijd veel lol
samen.
Onze ruimte
De ruimte, die in principe door ons gebruikt wordt, is de serrekamer. We zijn bezig om hier voor de
tienerclub de aankleding nóg gezelliger te maken. Er is een whiteboard en flip over aanwezig. Zeker
tijdens de tienerclub wordt er voor de inwendige mens gezorgd met drankjes en koekjes of chips.
Agenda
De agenda met alle activiteiten krijg je per mail. Zorg dus dat je de mail goed bijhoudt!
We wijken ook wel eens af van de zondag of van de tijden. Als er in een andere gemeente een leuke
jeugdactiviteit is dan sluiten we ons daar bij aan.
Tienerclub vindt wel eens op vrijdagavond plaats. In februari hebben we weer met een landelijk spel
meegedaan, Sirkelslag. Dit werd georganiseerd door jeugdwerkbureau Lava.

Gezellig samen eten tijdens het theater
weekend.
Druten, Wijchen en regio West (Wamel)
We werken samen met Druten (ontmoetingsruimte heet Mamre), Wijchen (ook wel De Schakel
genoemd) en de regio West (Wamel). Door het hele jaar heen zijn er regelmatig ontmoetingen. Dit is
heel gezellig en er ontstaan leuke vriendschappen.
De agenda
De agenda die ongeveer vast staat loopt als volgt:
* In september starten we met een kennismakingsavond aan de Groene Heuvels. Per fiets vertrekken
we vanaf de kerk naar de Groene Heuvels. Hier doen we een spel en praten we na tijdens een warm
kampvuurtje. + mini BBQ
* Tijdens het laatste hele weekend van september vindt het kamp plaats. Dit is een activiteit die
samen met de streekjongeren gehouden wordt. We gaan dit jaar kamperen bij camping de Biggelaar
in Afferden. In tenten dus. Het laatste volle weekend van september.
*Ergens in het najaar: de filmmarathon. Non-stop films kijken en blijven slapen in de kerk. Deze
activiteit is altijd in Beuningen. Een ontbijtje de volgende ochtend, opruimen voor de dienst begint
en meteen de kerk in.
* Eind november, begin december hebben we het beroemde Sinterklaasspel. Dit moet je zelf
ondervinden.
* Vlak voor kerst maken we ons mooi voor het kerstgala in Druten. Een gezellige avond met lekker
eten en spelletjes of iets anders in kerstsfeer.
*In februari is er een themafeest (kerkexpressie, theaterweekend) ergens in de streek, we wisselen
elk jaar af. Dit seizoen, 2015, is Wijchen the place to be.
*In juni organiseren we streekbreed voor de streekjongeren, hun begeleiding en predikanten een
groots einde seizoensfeest. BBQ met muziek en ……..
Tussendoor is er dus "gewoon" jeugdkerk en tienerclub. Soms zal er een jeugddienst voorbereid
worden. Of hebben we een theaterweekend waarin je een rol speelt of meehelpt het decor op te
bouwen. Je bent altijd welkom maar je bent niets verplicht!

Heb je zelf ideeën? Wij horen het graag!
Theaterweekend

Rene en Taco gaan
o.a.voor Beuningen
mee op kamp

Beuningen
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Wie zijn wij?

Jeugdouderling: Taco Stronkhorst

Rene van Beest
Bonenkampstraat 14A
6551 ZE Weurt
024-3660895
renebrenda@gmail.com
Ferdy Buma
Tichelaar 43
6641 EC Beuningen
024-6776779
f.buma@chello.nl

Syta Beukhof
Fazantlaan 35
6641 XV Beuningen
024-6775611
syta.vderwerken@gmail.com
Taco Stronkhorst
Palinggracht 59
6642 EE Beuningen
024-6775060
tacos@xmsweb.nl

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.
Voor fouten in dit boekje zijn wij niet aansprakelijk.
Juni 2014
Taco Stronkhorst (jeugdouderling)
Syta Beukhof

Pauline Douma
Augustuslaan 16
6642 AB Beuningen
024-6776828
pauline@dedromedaris.nl

