Raad voor Jeugd en Kerk

De gedachte achter het logo: Als we allemaal de
handen ineen slaan en gezamenlijk de handen
uit de mouwen steken dan is er heel veel
mogelijk.
Ontmoeting volgt uit samenwerking en
omgekeerd.
Raad voor Jeugd en Kerk.
De hoofddoelstelling van de Raad voor Jeugd en Kerk is gericht op
het samen met jonge mensen te zoeken naar eigen wegen en
mogelijkheden om in hun situatie het geloof te ontdekken en te
verdiepen en van daaruit proberen te leven. (Het doel van de
werkgroep is het bevorderen van een klimaat waarin jongeren in
onze gemeente functioneren. Dit op een wijze waarbij zij
volwaardige leden van de gemeente zijn)
Dagelijks bestuur werkgroep Jeugd en Kerk
Jan-Willem Siepelinga Kuzemerweg 22 tel: 507131
Anita Ploeg
De Ommegang 31 tel: 504570
Ytse Deuling
De Ommegang 27 tel: 505254
Thea Wijkstra
M.Fockemalaan 36 tel: 507292
Thea Wijbenga
De Ommegang 40 tel: 505981

voorzitter
penningm.
jeugdouderling
secretaresse
lid

Jeugdouderlingen
Ytse Deuling (O)
Hanneke Kazemier (O)
Foekje Hummel (O)
Martin v/d Schors (N)

505254
507359
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597196

Catechese
Wybe Feenstra
Hanneke Kazemier

De Ommegang 27
Golden Raand 22
Eekebuursterweg 35
Bennemaheerd 13
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tel:
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(predikant)
(jeugdouderling)

Activiteitencommissie
Ieder seizoen worden er activiteiten en acties georganiseerd voor en
door de jeugd. Er wordt onder andere meegedaan aan het spel
triaxy. Dit spel is opgezet door YMCA. In december is er een kerst
activiteit en op kerstmorgen kan iedereen vanaf 6.00 uur
kerstliederen zingen in het dorp.

Direct na de kerst is er een flessenactie waarvan de opbrengst voor
het JOP club weekend wordt gebruikt. In februari is er jaarlijks een
sportieve activiteit. In het voorjaar is er verkoop activiteit, de winst
is opnieuw voor de kosten van het JOP club weekend. De commissie
bestaat uit de onderstaande personen:
Alan Been
Bloemersmastr. 36 tel: 504903
Berjan Been
Bloemersmastr. 36 tel: 504903
Aldiene Miggels
Aldringastraat 21
tel: 644042
Ettje Elzinga
Noorderkluft 3
tel: 506166
Bert van der Molen
Meynemaheem 14 tel: 507518
Jackelien Vogelzang Noorderkluft 31
tel:
Jan-Willem Siepelinga Kuzemerweg 22
tel: 507131
JOP club
JOP staat voor Jeugd Organisatie Protestantse Gemeente en is een
landelijk gebruikte naam binnen de PKN. JOP club is een mix van
geloofs- en levensvragen en wij willen bezig zijn met
maatschappelijke thema’s die met het (dagelijks) leven, maar ook
met geloven en het geloof te maken hebben. Centraal staat het
ontmoeten van leeftijdsgenoten uit dezelfde geloofsgemeente.
Tijdens de JOP clubavond wordt er een onderwerp/werkvorm
behandeld en besproken. Ook is er een moment waarbij onder het
genot van koffie/thee/fris de dagelijkse belevenissen worden
besproken. JOPclub is er voor jongeren vanaf 12 jaar.
Coördinatoren JOP club
Harry Wijkstra
M.Fockemalaan 36
Brigitte Hindrichs
Fanerweg 18

tel: 507292
tel: 528063

Jeugddienstcommissie
De jeugddienstcommissie probeert 3 keer per jaar een dienst te
organiseren die speciaal op de jongeren gericht is. Medewerking van
de jongeren en/of andere gemeenteleden wordt hierbij gestimuleerd
en er zal geprobeerd worden om op een bijzondere manier een
bijbelse boodschap over te brengen.
De jeugddienstcommissie bestaat uit:
Bianca Huizinga
De Ommegang 14
tel: 500886
Egbertha Lodewegen Bloemersmastr.56 tel: 503749
Oudercommissie
De oudercommissieleden kunnen deel uitmaken van de activiteiten
commissie. Verder:
 Vertegenwoordigen zij de ouders van jeugd die de JOP club of





de catechese bezoekt
zijn zij het aanspreekpunt voor de ouders van de genoemde
groepen
signaleren zij eventuele knelpunten en/of problemen met
betrekking tot de jeugd activiteiten en brengen dit binnen de
werkgroep naar voren.
adviseren zij binnen de werkgroep, te denken valt aan: kosten
kampweekend, regels over alcohol etc.

Oudercommissieleden
Trea van der Til
Langewolderweg 14 tel: 503874
Vacant
Tienernevendienst
De tienernevendienst wordt één keer in de maand tijdens een
kerkdienst gehouden en is voor alle tieners vanaf de brugklas. Wij
willen de tieners, die binnen onze kerk een beetje buiten de boor
dreigen te vallen, een dienst speciaal voor hen aanbieden. Hierbij
hopen we dat de tienernevendienst een overbruggingsfase mag zijn
tussen de k.n.d. en de eredienst. Door met de gemeente de
eredienst te beginnen en af te sluiten, houden de tieners een band
met de eredienst en kan de gezamenlijke kerkgang worden
gestimuleerd. Tijdens de tienernevendienst proberen we zoveel
mogelijk met de onderwerpen aan te sluiten bij de eredienst, zodat
alles op elkaar is afgestemd en we aansluiting houden met de
eredienst. Wij gebruiken de rubriek JEUGDKERK, uit het boek: “Kind
op Zondag”.
Verder werken we met terugkerende vaste onderdelen die we
hebben verdeeld in:
ONTMOETEN -

ONTDEKKEN -

OP WEG GAAN.

Contactpersonen tienernevendienst zijn:
Jannie Brandsma
tel: 505196
Cor Bultema
tel: 503932
Rinze Koning
tel: 502899
Hanneke Kazemier tel: 507359
World Servants Oldekerk/Niekerk
World Servants is een christelijke organisatie die scholen,
klinieken, schoonwatervoorzieningen en huizen bouwt met hulp
van teams van jongeren en volwassenen uit Nederland.

Zodat de toekomst voor mensen in een ontwikkelingsland verbeterd wordt.
Daarnaast bouw je ook aan jezelf.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Bertwillem Renkema en
Wieke Stoker 06-14669297 of wiekestoker@hotmail.com
of kijk eens op www.worldservants.nl
Wilt u een donatie doen dan kan dat op 30.35.64.466 t.n.v. World Servants
Wolvega o.v.v. Groep Oldekerk/Niekerk

