
CATECHESE

KINDERCATECHESE

ACTIVITEITENOVERZICHT
HERVORMD WOERDEN, WIJKGEMEENTE CENTRUM-OOST

03-10-2021     jeugddienst (avonddienst, 18.30 uur), ds. J.S. Telgenhof, Strijen
03-11-2021     dankdag (middagdienst, 15.00 uur), ds. C.J. Overeem
21-11-2021     jeugddienst (avonddienst 18.30 uur), ds. P.J. Visser, Rotterdam
26-12-2021     gezinsdienst (ochtenddienst, 9.30 uur) ds. C.J. Overeem
23-01-2022     jeugddienst (avonddienst, 18.30 uur) ds. A.B. van Campen, Hazerswoude-Dorp
09-03-2022     biddag (middagdienst, 15.00 uur), ds. C.J. Overeem
13-03-2022     jeugddienst (avonddienst, 18.30 uur), ds. J. Visser, Amsterdam
18-04-2022     samenkomst 2e paasdag (ochtenddienst, 10.00 uur)
15-05-2022     jeugddienst (avonddienst, 18.30 uur) ds. C.J. Overeem
03-07-2022     jeugddienst (avonddienst, 18.30 uur) ds. A. Markus, Rotterdam

Alle kinder- en jeugddiensten worden gehouden in de Maranathakerk. De kerk is 30 minuten voor aanvang geopend.

We nodigen jou van harte uit voor catechisatie! Hieronder vind je een overzicht van alle catechisatiegroepen van
dit seizoen. We wensen jullie een fijn en leerzaam catecheseseizoen toe. Tot ziens en… vergeet je eigen bijbel
niet mee te nemen! 

MENTORCATECHESE

VERDIEPINGSCATECHESE BELIJDENISCATECHESE

Voor kinderen van groep 5t/m 8, in de Maranathakerk
 

Op dinsdagavond van 19.00u tot 20.00u.
12 oktober, 9 november, 7 december, 
11 januari, 8 februari, 8 maart

Voor meer informatie: 
Wieneke Steenbeek (0348 - 40 85 77)
wienekevonk@hotmail.com

Voor jongeren in klas 1 t/m 4 van het VO, in het Baken
 

Elke maandagavond van 19.00u tot 20.00u 
(vanaf 27 september)

Voor meer informatie: 
Johanna Louter (0348 - 42 38 42) 
j.loutervdhaar@outlook.com

Voor iedereen ouder dan klas 4 van het VO, 
in het Baken

 
Elke maandagavond van 20.15u tot 21.30u 
(vanaf 27 september)

Voor meer informatie: 
Gert-Jan Stolk (06 - 46 35 28 41) 
 gertjanstolk@gmail.com)

Wanneer je overweegt om belijdenis te doen van je geloof is
de belijdeniscatechese er voor jou. In het komende seizoen
komen we op maandagavond van 20.30 - 21.45 uur bij
elkaar in Het Baken. Er zijn jongeren die vorig jaar al een
aantal bijeenkomsten gevolgd hebben, er zijn nieuwe
gemeenteleden die mee gaan doen en er is plaats voor
iedereen die bewust over het doen van belijdenis na wil
denken. Wanneer je eerst door wilt praten over je deelname,
neem dan contact op met één van de predikanten. Ds.
Bastiaan Visser zal de catechese op de maandagavonden
geven. Wanneer je echt niet op maandagavond kan, is ds.
Jacco Overeem bereid om te zoeken naar alternatieve
mogelijkheden.  De eerste avond dat we bij elkaar komen is
maandag 4 oktober. Van harte welkom!



GELOOFSOPVOEDING

KINDERMIDDAGEN

ACTIVITEITENOVERZICHT
HERVORMD WOERDEN, WIJKGEMEENTE CENTRUM-OOST

Gedurende het seizoen zullen er een tweetal avonden worden georganiseerd in de Maranathakerk over geloofsopvoeding. De
eerste staat gepland op 16 november 2021. De tweede op 15 maart 2022. Voordat we tijdens de komende avonden concrete
thema’s bij de hand nemen, willen we tijdens de eerste avond nadenken over onze opvoedingsidealen. Wat willen we onze
kinderen in de opvoeding het allerliefste meegeven? 

JPT 

JV

ZING IN DE KRING

Kinderen t/m groep 6 zijn welkom op de kindermiddag in de
Maranathakerk. Op deze middagen komen we bij elkaar om te
zingen, naar een bijbelverhaal te luisteren en te knutselen of
spel te doen! De kindermiddagen zijn dit seizoen op
woensdagmiddag 22-9 / 10-11 / 08-12 / 19-01 / 23-2 / 6-4 /
11-5. We beginnen om 14.30u en om 16.00u is het afgelopen.

Meer informatie: annitavdweerd@hotmail.com /06-17054649

Het JPT is er voor jongeren van 12 tot en met 21 jaar. De
commissie bestaat uit Frederike Immerzeel, Gea Verweij en
Coen Bolle. JPT wil een relatie aangaan met de jongeren door
een luisterend oor te bieden en vertrouwelijk om te gaan met
wat wordt besproken. Vanuit het contact willen we tieners
stimuleren om aan de band met God te bouwen en deze
relatie te verdiepen. Dit doen we samen met een grote groep
mentoren. Met hen geven we persoonlijke aandacht aan
jongeren en hebben we oog voor hun ontwikkeling en
behoeften. JPT organiseert jaarlijks de 'JPT meets tweede
klassers', is aanwezig bij de jeugddiensten als onderdeel van
het gebedsteam en komt langs na de examenuitslagen. Je
kunt contact met ons opnemen via WhatsApp 0643286912
(Frederike), 0611464845 (Gea) of 0637477527 (Coen) of stuur
een mail naar jpt@hervormdwoerden.nl

Dit jaar staan de gelijkenissen van Jezus centraal bij de
Jeugdvereniging. We gaan dit thema op verschillende avonden
uitwerken. Een JV-avond bestaat natuurlijk niet alleen uit een
bijbelstudie, ook kletsen we gezellig bij. Kom je ook? Voor meer
info: voorzitter Coen Bolle 0637477527

JV-weekend: 12 t/m 14 november 2021

Kinderclub De Vuurtoren 
Groep 3 + 4  Iedere vr i jdag* 18.45u -  20.00u 's -Gravensloot  16 (Fam.  Verdoold)
Kinderclub De Ark 
Groep 5 + 6  Iedere vr i jdag* 19.00u -  20.15u Maranathakerk
Kinderclub Het Kompas 
Groep 7 + 8  Iedere donderdag* 19.00u -  20.15u Maranathakerk
Tienerclub 4You!  
Klas  1  +  2  Vr i jdag ,  oneven weken* 19.30u -  21.00u Het  Baken
Tienerclub Souldiers 
Klas  3  +  4  Vr i jdag ,  oneven weken* 20.30u -  21.45u 's -Gravensloot  16 (Fam.  Verdoold)
Jeugdvereniging Het Anker 
16+ Zondag,  om de week ,  vanaf  27/9 20.00u -  21.45u Het  Baken

*m.u.v .  schoolvakant ies

Muziek en spel rond Bijbelverhalen voor peuters en hun
ouders. Samen christelijke liedjes zingen met andere peuters,
muziek maken, dansen en luisteren naar een Bijbelverhaal. Bij
Zing in de Kring zit ieder kind samen met papa of mama op
een matje, in de kring. Het zingen en muziek maken duurt
ongeveer een half uur, daarna is er nog tijd om samen te
spelen. www.zingindekring.nl  
      
Voor papa’s en mama’s met een peuter vanaf 1,5 t/m 3 jaar /
Voorjaar 2022 / Aanmelden? Bij Marjolein van Woudenbergh
(marjoleinwindhorst@hotmail.com). 

JEUGDRAAD
Nico van Brenk, voorzitter, nicovanbrenk@gmail.com
Annita van Maanen, secretariaat, annitavdweerd@hotmail.com
Lianne Boele, penningmeester, lianneboele@hotmail.com
Erik van Dam, jeugddiaken, erikvandam@dekaasfabriek.nl
Jan Cornelis van der Vliet, jeugdouderling, jcvandervliet@gmail.com
Matthijs Jansen, jeugdouderling, matthijs_j@hotmail.com
Coen Bolle, commissielid. coenbolle@gmail.com
Joanne Spijker, commissielid, joannespijker@hotmail.com

Kinder- en tienerkamp:
Hemelvaartsweekend

26-28 mei 2022

mailto:jpt@hervormdwoerden.nl

