
Doe je mee? 

Activiteiten voor de jeugd seizoen 2018-2019 

Sectie Jeugd 

In de sectie Jeugd zitten een aantal mensen die sterk betrokken zijn bij de jeugd binnen de 

Protestantse gemeente Borger. In principe is het werk van de Sectie bedoeld voor alle, en 

zeker voor de bij kerkelijke gemeente, betrokken jongeren. Jongeren moeten hun weg 

vinden in hoe ze het christen zijn, in deze samenleving kunnen en willen inpassen. 

De belangrijkste taak van de Sectie is zorg dragen voor een grote betrokkenheid van de 

jeugd bij het geloof en de kerkelijke gemeente. Dit kan alleen wanneer jongeren zich thuis 

voelen bij de kerk. 

Voor jongeren van alle leeftijden worden veel verschillende activiteiten georganiseerd. De 

activiteiten beginnen in het Startweekend: we slapen een nacht in de kerk om hiermee het 

seizoen te openen. Voor elke leeftijd wordt iets georganiseerd op zondag en door de week. 

Wil je meedoen? Of wil je meewerken? Dat kan! Geef je snel op! 

Hellen Woltmeijer Jeugdouderling (0599 236765); hellen.woltmeijer@gmail.com 

OPPASDIENST  
Iedere zondag is er tijdens de Zondagse Eredienst oppas voor de allerkleinsten. Iedere 
zondag is hiervoor een volwassene en een jongere verantwoordelijk. 

KERK OP SCHOOT 
Sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 tot 4 jaar, 
dat is het doel van kerk op schoot. Tijdens deze diensten beleven baby’s, 
peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle 
zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op 
bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Met deze 
vieringen maken jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse manier kennis met de kerk 
en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten. 
 

KERK-SCHOOL-GEZINSDIENST 
Ieder jaar wordt er in het voorjaar door de KSG-werkgroep in samenwerking met basisschool 
De Borgh een dienst georganiseerd. Binnen deze kerkdienst is er ruime aandacht vóór en 
ruime inbreng ván kinderen in de basisschoolleeftijd. Op de basisschool worden de verhalen, 
passend bij het thema verteld en de liederen aangeleerd. De kinderen maken werkstukken 
voor in de kerk tijdens de dienst. De gebeden worden voorbereid samen met de dominee en 
meestal wordt er een stukje toneel ingestudeerd of wordt gebruik gemaakt van 
beeldmateriaal via de beamer.  
 

KLIEDERDIENST 
In het najaar organiseren we voor het eerst een Kliederdienst. We werken vanuit een thema 
en zijn tijdens de zondags Eredienst actief bezig op veel verschillende manieren. Deze 
viering is gericht op de basisschoolleeftijd maar het is een viering van 0 tot >88 jaar. 
 

 

 



KIND VAN DE ZONDAG 
Iedere zondag is er tijdens de kerkdienst een Kind van de Zondag. 
Dit zijn kinderen vanaf groep 5 die een bijzondere taak hebben 
tijdens de kerkdienst. Het aansteken van de bijbelkaars, het openen 
van de Bijbel, het lezen van een gedichtje en het collecteren zijn 
enkele taken. Het kind van de zondag wordt altijd even gebeld  
door de leiding van de oudste groep van de kindernevendienst.  
 

KINDERNEVENDIENST 
Iedere zondag is er tijdens een gedeelte van de kerkdienst voor kinderen van de basisschool 
kindernevendienst. Het doel is om kinderen kennis te laten maken met de Bijbel en het 
geloof, op het moment dat er in de kerkdienst de verkondiging wordt gehouden. Tijdens de 
kindernevendienst krijgen de kinderen op hun niveau uitleg over een Bijbelverhaal. We 
praten erover door en gaan nog aan de slag met een verwerking. Er zijn twee 
leeftijdsgroepen.  
 

KINDERDIENST 
Kinderdienst is er op de eerste zondag van de maand, dat is 
een kerkdienst voor kinderen van de basisschool in de grote 
zaal van het Anker. Deze dienst wordt op bijna dezelfde manier 
gedaan als die in de kerk maar dan aangepast op kinderniveau. 
Er is geen preek maar er wordt een verhaal verteld of 
voorgelezen. Daarna wordt er geknutseld, getekend of je kunt 
een spel doen. Er wordt ook gecollecteerd. Voor de kinderdienst en de kindernevendienst 
wordt een kinderdoel vastgesteld. De muzikale begeleiding wordt gedaan door een vaste 
groep jongeren., onder leiding van een ouder. 
 

KELDERDIENST 
Door het jaar heen worden er kelderdiensten georganiseerd voor de jeugd van het 
Voortgezet onderwijs en ouder. De vieringen worden voorbereid door volwassenen en 
jongeren, de dominee werkt hieraan mee. De diensten zijn op zondagavond in de Kelder en 
er is ruimte voor veel eigen inbreng. 
 
 
JEUGD- OF JONGERENAVOND 
Een Jeugdavond is een stukje ontmoeting met elkaar vanuit de kerk in de Kelder. 

Voor wie nog op de Basisschool zit is het goed om naast school anderen te zien en op een 

gezellige manier bezig te zijn rondom een bepaald onderwerp. Aan de hand van een bijbels 

onderwerp wordt op de Jeugdavond gepraat, geknutseld en/of een spel gedaan. Deze 

avonden worden 1 keer per 2 weken georganiseerd voor kinderen van groep 7 en 8. 

Voor wie naar het Voortgezet Onderwijs gaat is de Jeugdavond een mooie ontmoeting met je 

(oud) klasgenoten en leeftijdsgenoten. Wat je op de Jeugdavonden wilt doen mogen jullie 

mede zelf bedenken. Je eigen inbreng is groot, dus je kunt met elkaar bepalen wat je leuk 

vindt om te doen. We beginnen de avond met een gedicht of een gebed. En de verhalen uit 

de Bijbel geven genoeg inspiratie om veel avonden op een fijne manier te vullen. We zoeken 

naar een afwisseling van luisteren, gesprekken en daadwerkelijk bezig zijn op creatieve of 

speelse wijze. Er zijn 1 keer per 2 weken Jeugdavonden voor klas 1/ 2 en voor klas 3/4. 

 

 



Jeugd 16+        
Voor de jeugd vanaf middelbaar voortgezet onderwijs, klas 5 en het middelbaar 
beroepsonderwijs, klas 1,is er de 16+  jeugdgroep binnen de kerk. Bij deze 16+ jeugdgroep 
staat 'elkaar ontmoeten' centraal. Een plek waar ze vriendschappen kunnen sluiten, samen 
activiteiten ondernemen en mogen praten over het geloof. Daarnaast hopen we jongeren 
enthousiast te maken over God. Daarbij wordt over de muren van eigen kerk en/of traditie 
heen gekeken. De jongeren mogen hun eigen weg vinden door middel van het 
geloofsgesprek en zo hun eigen geloof leren vormgeven, waarbij er ruimte is voor hun 
twijfels en vragen. De groep komt één keer in de 3 à 4 weken bij elkaar en de ene keer wordt 
er een ontspannende activiteit georganiseerd en de andere keer een activiteit waarin 
maatschappij en geloof centraal staat. 
 

JEUGDKERK 
De jeugdkerk is bedoeld voor alle jongeren in 
de leeftijd van het voortgezet onderwijs.  De 
viering wordt de 2de zondag van de maand 
gehouden in de kelder van de Goede 
Herderkerk. Tegelijkertijd is er dan ook de 
morgendienst in de kerkzaal. 
De onderwerpen zijn afwisselend actueel en 
worden vaak via tv en computer  aangeboden. 
Er is genoeg ruimte om met elkaar te praten, te 
bidden of naar muziek te luisteren. De jongeren 
worden op een actieve manier betrokken bij de 
vieringen. 
 

 
SIRKELSLAG 
Sirkelslag is een online spel dat uitgaat van bijbelse thema’s. 

Het is een spannende strijd tussen groepen binnen onze kerk 

maar ook tussen groepen jongeren van andere kerken. Op 

facebook en Twitter kun je alles volgen. Wij spelen het spel in 

de kerkzaal, de opdrachten krijgen we via de beamer. Je weet 

niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden, het enige dat je weet is dat duizenden 

jongeren op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw groep.  

Sirkelslag Kids is er voor groep 7 en 8, Sirkelslag Young is voor jongeren van het VO. 

 

OVERSTAPDIENST 
De zondag voor de zomervakantie nemen we afscheid van de kinderen van groep 8 voor wat 
betreft de kinderactiviteiten in de kerk. We heten ze welkom als jeugdlid. De kinderen van 
groep 8 doen actief mee in deze viering. 
 
JONGEREN IN DE 40 DAGENTIJD 
De 40-dagentijd is de tijd voor Pasen. In de kerk is dit traditioneel de lijdenstijd. Een tijd van 
bezinning: een tijd om even stil te staan en over jezelf, anderen en de wereld om je heen na 
te denken. In de kerk is er iedere zondag van de 40-dagentijd speciale aandacht voor de 
jongeren vanaf de eerste klas van het VO. Iedere zondag is er voor jullie een voorwerp dat je 
na de dienst krijgt uitgereikt. Dit voorwerp zet je aan het denken of zet je aan het doen voor 
een ander. Er worden jongeren gevraagd als jongere van de zondag. We starten met een 
pannenkoeken-dag (pancake-day). Tijdens de jeugdkerk doen we mee aan de 
Paasgroetactie. Het verhaal van het lijden en sterven van Jezus wordt verteld in The 
Passion. We zijn de laatste jaren gewend om dit gezamenlijk te kijken in de Kelder.  



 

VERTROUWENSPERSONEN 
De kerk wil een veilige plek zijn voor iedereen. Seksueel misbruik of (geestelijke) intimidatie 
of bedreiging is binnen onze kerk onaanvaardbaar. Alle jongeren moeten met een gerust hart 
naar ALLE bijeenkomsten van onze kerk kunnen gaan.  
Maar ….als je door mensen vanuit de kerk bedreigd, geïntimideerd of zelfs seksueel 
misbruikt wordt, dan is het fijn als je bij iemand terecht kunt met je verhaal. Je kunt dan 
terecht bij iemand, die Vertrouwenspersoon van onze kerk is. In de maand november komen 
ze langs bij verschillende activiteiten van de jongeren.  
 

Top 2000 kerkdienst 
Ieder jaar is er een  Top2000-kerkdienst  in de Goede Herderkerk.  

Deze kerkdienst haakt aan bij de traditionele Top 2000 van  NPO 

Radio 2 en is voor alle leeftijden. In de Top 2000 staan veel  

nummers met inhoud: nummers die emoties teweeg brengen, 

kippenvel geven en herinneringen oproepen.  De voorbereidingsgroep 

gaat voor in deze kerkdienst.  Er is ruimte om te stemmen: welke 

nummers moeten we in ieder geval beluisteren in deze dienst? Naast deze nummers is er 

ruimte in de dienst om zelf te zingen, te bidden en te luisteren naar woorden van geloof en 

verhalen uit de bijbel. 

 
En dan nog.. 
Dit zijn alle activiteiten die georganiseerd worden voor de jeugd binnen de Protestantse 
Gemeente Borger. Activiteiten voor de zondag, maar ook door de week is de kerk open voor 
jongeren van 0 t/m 20 jaar.  
Jongeren worden persoonlijk uitgenodigd maar alle data staan ook in de Samenspraak.  
 
Bij alle activiteiten zijn veel jongeren in meer of mindere mate betrokken. Deze activiteiten 
zijn alleen mogelijk doordat veel enthousiaste vrijwilligers de schouders eronder zetten en 
mee willen doen om zorg te dragen voor een grote betrokkenheid van de jeugd bij het geloof 
en de kerkelijke gemeente. Om jongeren zich thuis te laten voelen bij de kerk en de 
gemeente. Wij kunnen ons voorstellen dat u of jij hieraan mee wilt doen! En dat kan. Ieder op 
zijn of haar eigen wijze, met gebruik van eigen talenten, mensen met meer of minder tijd: er 
is altijd een plaatsje vrij! 
Laat het weten en geef je op! 
 

Zie voor meer info, namen en email: De Samenspraak en de Website. 


