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Contactpersonen  
 
Jeugdouderling 
Bart Lenters, 

 ajlenters@hotmail.com   
  
Jeugddiaken 
René Odink,  267167 

 rene.petra.odink@gmail.com 
 
Oppasdienst  
Joke Veurink   260714 

roelof.altena@telfort.nl 
Kindernevendienst 
Janneke Veneman 262319  
  rolf.janneke@gmail.com 
Kind & Kerkdiensten 
Erica Meijerink  260666  
  meijerinke@home.nl 
Tienerdienst 
Ida Klifman  265704 
  klifm018@planet.nl 
Algemeen 
Mark Horstman   
  markhorstman15@gmail.com 
Basiscatechisatie 
ds. Bert de Lange 
Overige catechisaties 
ds. Pieter Noordmans 
 

Predikanten/dominees 
Bert de Lange (CN) 266653  
  dsadelange@hetnet.nl      
Pieter Noordmans  (CZ) 261507  
  pjhnoordmans@gmail.com 
 
 

website van onze kerk 

www.pknhardenbergheemse.nl 

 

Elke zondag: 
 
Kindernevendienst (4-12 jaar) : 
Tijdens de kerkdienst van 10.30 uur. 
Stephanuskerk of Höftekerk. Iedere 2e en 4e 
zondag van de maand zijn wijkeigen 
centrumdiensten. 
 

Oppas (0-4 jaar): 
Tijdens de kerkdienst van 10.30 uur.  
In  De Schakel. 

 
Activiteiten 12-16 jaar  
 
November   
Vrijdag 8 november: 
Spannende dropping 
Een leuke, spannende wandeltocht met als 
afsluiting een drankje en een snack. We 
verzamelen om 18.45 uur bij de Schakel en 
vertrekken vanaf daar.  
 

 
December 
Zondag 1 december: 
Oostloorndienst 
Een unieke kans om eens mee te helpen met een 
dienst voor onze “opa’s en oma’s” in Oostloorn. Je 
kunt helpen tijdens de dienst. Er zal ook avondmaal 
gevierd worden. 
 

 De gegevens van de activiteiten in januari tot en 
met juni worden later bekend gemaakt in een 
nieuwe flyer. Dit zal bijvoorbeeld nog een bezoek 
aan het gevangenismuseum zijn en een 
spectaculaire kanotocht. 
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Hallo allemaa! 
Voor jullie ligt het programma van het 
jeugdwerk in onze wijken voor het seizoen 
2013-2014  
 

Wat houdt het in? 
Het programma is een overzicht van al het 
kinder- en jongerenwerk: alle vormen van 
catechisatie, tienerdiensten, extra activiteiten. 
Zo kun je in één oogopslag zien wat er te doen 
is en wanneer.  
 

Deze flyer 
Door middel van deze flyer brengen we jou op 
de hoogte van het jeugdwerk en van al die 
leuke en waardevolle activiteiten waar soms 
ook nog lijn, inspiratie en pit in zit.    
 
We streven ernaar zoveel mogelijk activiteiten 
alvast in het programma te plaatsen. Soms 
komt er spontaan een activiteit bij of 
verandert er een activiteit. Houd daarom 
Kerknieuws, de website en je mail in de gaten! 
Krijg je de mail nog niet, geef dan je email-
adres door via rene.petra.odink@gmail.com 

 

Doe gewoon mee, je bent 
welkom!!! 

 

 

 

 
Basiscatechisatie: 
De basiscatechisatie wordt gegeven in De Kastanjehof. 
Direct na schooltijd, een klein uurtje, groep 7/8. 
Deelname is geheel op vrijwillige basis.  
Het gaat om vier keer in het najaar van 2013, en vier keer in het 
voorjaar van 2014. 
Exacte data worden in overleg met de school vastgesteld.  
Ds. de Lange geeft deze basiscatechisatie. Indien gewenst dan 
kunt u met hem contact zoeken. 
 

 Clubs: 
Er zijn momenteel nog geen clubs (leeftijd basisschool). In 
het verleden waren de clubs populair: samen leuke 
dingen doen, knutselen, praten, en aan het eind van het 
seizoen een super gaaf kampeer weekend! Mocht er 
vraag naar zijn dan proberen we in het centrum weer een 
club op te starten.  

 
 

Kind & kerk (school)dienst: 
Deze diensten voor het hele gezin (en speciaal voor de 
kinderen!) worden door jonge ouders voorbereid, samen 
met een van de wijkpredikanten. De diensten beginnen 
altijd om 10.30 uur.  
Dit zijn de data: 13 oktober 2013, 10 november (kerk & 
school!), 8 december, 9 februari (kerk & school!), 9 
maart, 13 april, 8 juni. 
 

Tienerdienst: 
De tienerdienst worden iedere eerste zondag van de 
maand gehouden in De Schakel (Soos), tijdens de 
kerkdienst van 10.30 uur. 
Bijeenkomsten ‘op je eigen manier’. 

 

 

 
 
 
Leerzame activiteiten 12-16 (VO 1-4):  
Speciaal voor deze groep zijn er een aantal 
activiteiten. Zoals: een filmavond, een dropping, 
een kerkdienst in Oostloorn, een bezoek aan een 
gevangenismuseum (onder voorbehoud), een 
boerderijbezoek, Sirkelslag, kanovaren en bbq. 
De precieze data worden nog bekend gemaakt. 
 
Catechisatie 16-17: 
Deze kring wordt geleid door ds. Noordmans. 
De avonden worden gehouden in De Schakel, en 
duren van 19.30 – 20.30 uur. 
De eerste keer is op dinsdag 29 oktober. 
 
Catechisatie 18+: 
Deze catechisatie wordt gegeven door ds. 
Noordmans. De bijeenkomsten duren van 20.30 – 
21.30 uur. 
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 29 oktober in 
De Schakel.  
 

Belijdeniscatechese: 
Er zal ook gelegenheid worden gegeven om je voor 
te bereiden op het doen van belijdenis. De 
catechisatie wordt gegeven door ds. Noordmans of 
ds. de Lange. Laat even weten als je belangstelling 
hebt, dan kunnen we iets plannen! 
 
  
 
 

 
 
 
      
 
 

Voor nadere informatie over vacatures 
of voor het afgeven van uw cv kunt u 
terecht op onze website op 

www.uitgeverijmoens.nl 


