
 

 

Ben je jonger dan 16 jaar? 

Dan is dit boekje voor jou!! 

 

 

 

Voor iedereen van 0 t/m 16 jaar (en hun ouders) is dit boekje bedoeld. Alles wat er in onze gemeente en 

omstreken in dit schooljaar voor jou te doen is, vind je in dit boekje. 
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Hoi! 

 
Wat fijn dat je dit boekje hebt geopend, een boekje over het jeugdwerk in onze 
gemeente en in de omliggende kerken. 
Een boekje om eens rustig doorheen te bladeren en te kijken of er iets in staat 
waar jij (of je kinderen) heen kan (kunnen) gaan. 
 
Er staan activiteiten in die op zondag zijn, zoals de kinderkerk en de tienerdienst, 
maar ook activiteiten die doordeweeks zijn, zoals bijvoorbeeld Friends0416. Voor 
kinderen op de basisschool, maar ook als je op het middelbaar onderwijs zit, is er 
genoeg te doen.  
 
Je krijgt dit boekje bij de start van een nieuw kerkelijk seizoen, vlak na de start van 
een nieuw schooljaar. 
Op school en in de kerk merken we dat corona nog niet voorbij is, er zijn allerlei 
regels en maatregelen genomen die nodig zijn om besmettingen te voorkomen. 
Dat is lastig, maar op dit moment kunnen we niet anders. 
Maar we vertrouwen erop dat het over gaat, dat het ‘nieuwe’ normaal na verloop 
van tijd, niet meer normaal is, maar bijzonder en dat we er op terug zullen kijken 
met een ‘weet je nog…’ 
 
Maar nu eerst maar eens in het boekje gaan kijken. Zit er wat voor je bij? Geef je 
op indien nodig, en ga erheen! 
Heb je vragen? Krijg je zin om mee te gaan helpen? Dan kun je je melden bij de 
contactpersoon die vermeld staat. 
 
Sowieso mag je altijd contact opnemen met (één van de) predikanten. 
 
We wensen je een goed seizoen 2020-2021 toe! 
 
 
Ds. Bert van der Linden    ds. Marleen Bloklander 
0416-332323 | 06-83446753   0416-769008 
dsgvanderlinden@gmail.com   dsmarleenbloklander@pgwaalwijk.nl 
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Kerk voor Jou, 
 

Bij Kerk voor Jou zijn gezinnen met kinderen van ca. 4-12 jaar van harte welkom! 

Een viering waarin we als ouders met kinderen zingen, bidden, naar een verhaal 

luisteren, knutselen of een leuk spel spelen. 

Voor aanvang staat de koffie en limonade klaar en is er ruimte om elkaar te 

ontmoeten. We eindigen de viering in de kerk om samen met de rest van de 

gemeente de zegen te ontvangen. 

Kerk voor Jou organiseert ook andere activiteiten. Zo hebben we al eens een leuke 

speurtocht georganiseerd en is er in principe ieder jaar een afsluitende barbecue. 

 

Heb je vragen dan kun je contact opnemen met Gert-Jan Pruijssers; 

06-18716969, gjpruijssers@gmail.com 

Vind je het leuk om mee te helpen om Kerk voor Jou mogelijk te maken, dan kan 

je natuurlijk ook met Gert-Jan contact opnemen. 

 

Data waarop dit schooljaar de kerk voor Jou 

vieringen zijn:  

27 september, 8 november,  

13 december, 21 februari,  

18 april en 13 juni 

mailto:gjpruijssers@gmail.com


Creche, 

 

Elke zondag, het hele jaar door, zijn de kinderen van 0 tot 4 jaar onder 

kerktijd welkom bij de creche. Enthousiaste vrijwilligers zullen dan voor 

uw kind(eren) zorgen. Er is voldoende speelgoed waar de kinderen mee kunnen 

spelen. 

 

De oppas is aanwezig vanaf 9:45 tot na de dienst. Bij de Kerk aan de Haven 

kunt u terecht in ‘de Haven’ (eerste verdieping). Bij de Ambrosiuskerk kunt 

u terecht in zaal 4. 

 

Het is fijn als u bij de oppas aangeeft wat de naam van uw kind is en of er 

nog ergens rekening mee gehouden dient te worden. U kunt uw kind eventueel 

wat drinken en een stukje fruit (het liefst voorgesneden) of koekje meegeven. 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Vera Muntz;  

06-53395795, harmenvera@gmail.com  

 

Vind je het leuk om mee te helpen de creche mogelijk te maken dan kun je 

natuurlijk ook met Vera contact opnemen. 
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Kinderkerk, 

Elke zondag, het hele jaar door, zijn de kinderen van de basisschool welkom bij de 

Kinderkerk.  

In de kinderkerk luisteren we met elkaar naar verhalen uit de bijbel, praten hier 

samen over en hebben natuurlijk een leuke knutsel of verwerking. Ook werken we 

met thema’s rondom kerst en Pasen. Een mooi moment om gezellig samen met 

leeftijdsgenootjes met de Bijbelverhalen bezig te zijn.  

Heb je vragen dan kan je contact opnemen met Nicole Westerveld;  

06-48024741, nwesterveldvdberg@gmail.com 

Vind je het leuk om mee te helpen de kinderkerk mogelijk te maken dan kun je 

natuurlijk ook met Nicole contact opnemen. 

Ook is er een appgroep voor ouders met kinderen op de basisschool. Via deze app 

worden jonge ouders op de hoogte gehouden van activiteiten binnen het 

jeugdwerk en ook gewoon een platform voor contact en om elkaar te helpen. Wilt 

u ook in deze appgroep neem dan even contact op met ds. Marleen Bloklander. 
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Basiscatechese, 

Een maal in de twee weken, tijdens de kerkdienst op zondag, zijn de kinderen van 
de groep 6, 7 en 8 welkom op de basiscatechese.  

Basiscatechese wordt gegeven aan kinderen in de leeftijd van 9 -12 jaar, kinderen  
uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Op die leeftijd staan kinderen open voor 
kerk en geloof.  

Bij de doop van kinderen beloven ouders hun kinderen gelovig op te voeden. 
Basiscatechese wil u ondersteunen bij de geloofsopvoeding van uw kind. 

Basiscatechese wordt gedurende drie jaar gegeven. Wat doen we tijdens de 
basiscatechese? 

Het gaat over God en Jezus, de kerk, de doop en het avondmaal, de Bijbel, de 
Christelijke feesten, het oude- en het nieuwe testament. 

We proberen op een speelse en eigentijdse wijze deze thema’s aan de orde te 
stellen. In het programma worden ook excursies opgenomen, die onderwerpen 
die besproken zijn verhelderen. We gaan op bezoek in verschillende kerken, we 
gaan naar een Bijbelse voorstelling, eten bij de predikanten en sluiten het seizoen 
met een gezellige activiteit en een maaltijd af. 

Na drie jaar wordt de basiscatechese op feestelijke wijze afgesloten tijdens een 
viering in de kerk.  

Heb je vragen dan kun je contact opnemen met Barbara van den Broek;  
06-24328363, Barbaravandenbroek79@gmail.com  

Vind je het leuk om de basiscatechese mogelijk te maken dan kan je natuurlijk ook 
met Barbara contact opnemen. 

Data waarop dit schooljaar de basiscatechese wordt gegeven zijn: 20 september, 4 
oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november, 29 november, 13 december, 10 
januari, 24 januari, 7 februari, 28 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april. 
En op 30 mei de overstapdienst. 

Excursies worden onder voorbehoud gehouden op: woensdag 2 december 
excursie Sint Jan, Vrijdag 18 december Kerstactiviteit, Woensdag 24 februari 
etentje dominee en vrijdag 28 mei een gezellige activiteit en maaltijd. 
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Tienerdienst + appgroep 

Beste tieners, 

Kerkdiensten kunnen af en toe best wel een beetje saai zijn. Daarom hebben we 

speciaal voor jullie, 1x in de maand een tienerdienst. Hierin gaan we samen met 

jullie in gesprek of zullen we actief bezig zijn met onderwerpen van deze tijd.  

We starten samen met iedereen in de kerk, op de achterste rij, maar gaan al vrij 

snel naar onze eigen ruimte. Iedereen die afscheid heeft genomen van de 

basiscatechese of op de middelbare school zit, is van harte welkom!  

Wil je meer weten, of heb je andere vragen, dan kun je contact opnemen met ds. 

Marleen Bloklander; 

0416-769008, dsmarleenbloklander@pgwaalwijk.nl  

Daarnaast is er een appgroep voor tieners. In de app geven we aan wanneer de 

tienerdiensten zijn of andere leuke activiteiten voor jou. Soms komt er een 

challenge op de app waar je aan mee kan doen. Wil jij ook in de appgroep komen 

dan kan dit door even een berichtje te sturen naar Adriene; 06-30035652 

Vind je het leuk om mee te helpen om de tienerdienst mogelijk te maken dan kan 

je natuurlijk ook met ds. Marleen contact opnemen. 

Data waarop dit schooljaar de tienerdiensten gehouden worden zijn: 

Zondag 27 september, 1 november, 6 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart, 
11 april, en op zaterdag 5 juni een afsluitende activiteit.  
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Kerstfeest, 

Dit jaar zal het familiekerstfeest plaatsvinden op zaterdag 19 december 2020. We 

gaan op stap met de herders in een heuse herderstocht. 

Omdat we graag willen dat het feest voor iedereen is, beginnen we om 16:00 uur. 

Uiterlijk 19:00 uur is het feest afgelopen. In de Ambrosiuskerk zal muziek zijn en er 

is iets te eten en te drinken aanwezig. Ook al loop je niet mee, dan ben je wel 

welkom om even een praatje te maken in de kerk.  

De tocht zal ongeveer een uur duren en gaat langs gemeenteleden waar een 

opdracht zal plaats vinden. We lopen in kleine groepen de route. Wanneer je de 

tocht gelopen hebt ben je vrij om gezellig nog wat te eten en te drinken of om 

naar huis te gaan. 

Vanwege alle maatregelen moet er wel worden opgegeven. T.z.t. zal dit duidelijk 

worden aangegeven, waar en wanneer dit kan. Daarnaast houden we ons aan de 

regels die op dat moment gelden. 

Ook zoeken we mensen die het leuk vinden om een lekkere taart te bakken, soep 

te maken of te zorgen voor iets anders lekkers. Ook dit zullen we later nog 

aangeven. 

Voor vragen kunt u/jij altijd contact opnemen met Adriene Kool; 

adriene.kool@home.nl 

mailto:adriene.kool@home.nl


PGML breed 

Tieners van de Protestante gemeente Waalwijk. Om jullie met leeftijdgenoten van 

andere protestante kerkgemeenten in contact te laten komen worden er ook 

regelmatig activiteiten georganiseerd met kerkgemeenten van de Protestante 

Gemeenten Midden Langstraat.  

De kans is groot aanwezig dat je daar oude bekenden of nieuwe klasgenoten, 

waarvan je niet wist dat ze ook naar de kerk gaan, tegenkomt. Omdat dit in een 

grotere regio plaatsvind zul je misschien een keer een beroep moeten doen op je 

ouders voor vervoer maar dat zal niet zo’n groot probleem zijn.  

De activiteiten worden georganiseerd onder de noemer PGML-breed en starten in 

het najaar met een startzaterdag waar een leuke activiteit wordt georganiseerd en 

waarna samen gegeten wordt. Verder worden er door het jaar heen diverse 

bijeenkomsten georganiseerd zoals kerkdiensten voor de jeugd en Friends. 

In het voorjaar proberen we dan ook een grote activiteit te organiseren waar jullie 

met diaconale doelstellingen in aanraking komen. Je kunt dan denken aan hulp bij 

ouderen, honger in de wereld en dakloosheid. Dit wordt op een leuke manier 

aangekleed en is tot nu toe een succes vanwege de inzet van jullie. Zodra er een 

evenement georganiseerd gaat worden zullen wij dit via Kompas en de beamer 

aan jullie doorgeven. 

 

Groet, 

 

John Sterrenburg 

jeugddiaken 

 



Sirkelslag is een interactief spel dat gespeeld wordt met groepen van ongeveer 12 

tieners. 

 

 
 

De eerste vrijdag van februari is al jaren de datum die bij veel kinderen in de 

leeftijd van 12 t/m 16 jaar in de agenda staat. 2 weken van te voren krijgt de 

leiding een enveloppe met daarin de speluitleg en een jury formulier. De groepen 

bestaan uit 12 kinderen en 2 leiding, ook is er een jury aanwezig die zorgt ervoor 

dat alles eerlijk gaat. Sinds 2 jaar hebben we het PGML breed georganiseerd, de 

locatie is het Willem van Oranje college in Waalwijk waar we om 18.00 bij elkaar 

komen om samen pizza te eten. Na de pizza start het spel. 

Dit schooljaar zal Sirkelslag gehouden worden op 5 februari 2021. Ben jij erbij?? 
 

Om 19.30 trapt Klaas van Kruistem het spel af. Via een online score formulier 

wordt de score bijgehouden. Omdat je ingelogd bent kun je zien op welke plek je 

staat na ieder spel. 

Het spel is om 22.00 afgelopen rond 22.15 wordt de winnaar bekend gemaakt. 

Er is tijdens het spel ook een pauze waarin de kinderen lekker wat drinken en chips 

eten. 

In februari 2021 hopen we weer een Sirkelslag te organiseren. 

De voorbereidingen en de inschrijving zal zijn in november van 2020. 

 

Met vriendelijke groet, Patrick Heurter 



Friends  

 
Friends is een regionale jeugdclub van de PGML speciaal voor middelbare 
scholieren. Het is een plek waar je met je vrienden kan komen en nieuwe vrienden 
kan maken!  
Iedere 3e zaterdagavond van de maand komen we samen in de Friendszone voor 
leuke activiteiten en gesprekken over het geloof. (Poster met alle data achter in 
het boekje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We beginnen dit jaar alweer met het derde seizoen van Friends. Er worden 
verschillende nieuwe activiteiten georganiseerd met o.a. een leuke ‘spin-off chill 
avond’ speciaal voor alle 16 plussers.  
 
Waar? Dorpstraat 4a, Doeveren 
Start seizoen: 19 september 2020 
Contactpersoon Protestante Gemeente Waalwijk: Marlotte Spohr; 
marlottespohr@hotmail.com  
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Binnen iedere gemeente van de PGML is er eigen jeugdwerk. 

 

Belangrijk is, dat de jongeren elkaar ontmoeten. 

Dit kan binnen onze eigen gemeente, dit kan via de gezamenlijke activiteiten van 

de PGML zoals je hiervoor hebt gelezen: Friends, Sirkelslag en PGML doet. 

 

 

In onze buurgemeenten is er ook jeugdwerk waarbij je kunt aansluiten. 

Daarom staan op de volgende pagina’s de websites en de adressen van de 

jeugdouderlingen van de PGML-gemeenten waarin ook onze jeugd woont. 

Dit zijn in Waalwijk; Besoijen en Baardwijk, Hervormd Sprang, De Brug Sprang-

Capelle en Hervormd Waspik en Gereformeerde kerk ’s Gravenmoer. 

 

De kindernevendiensten zijn niet opgenomen omdat ze plaatsvinden tijdens de 

kerkdienst. 

Daarnaast zijn er in vele gemeenten nog speciale activiteiten die niet vooraf 

allemaal zijn vastgelegd. 

 

Bijv. in verschillende gemeenten zijn er ook jeugddiensten. 

 

Er zijn activiteiten voor de hele gemeente waarbij ook jongeren kunnen 

aansluiten, daarom staan ook alle adressen van de websites in dit overzicht, zodat 

je zelf ook nog kunt kijken wat er te doen is. 

 

Op de volgende pagina’s een overzicht van de kinder-, jeugd- en 

jongerenactiviteiten die in onze buurgemeenten zijn en waarbij zij het ook heel 

leuk vinden als je aansluit. 

  



Alle “buurgemeenten” met belangrijke adressen 
 

https://hervormdbesoyen.nl/jeugdwerk/ 
Jeugdouderling: Carlo Klaasse,  

jeugd@kerkinbesoyen.nl  

06-10717797 

 
 

 
https://hervormdbaardwijk.nl/gemeentelijke-activiteiten/ 
Jeugdouderling: Dick van Dijke, 
dickvandijke@hotmail.com 

06-55767280 

 
 

 
https://www.hervormdsprang.nl/jeugd-2/ 
https://www.facebook.com/hervormdsprang/ 
Jeugdouderling: Sander Kerstens, 
s.l.kerstens@hervormd-sprang.nl 
06-23459475 

   
http://www.pkndebrug.nl/default.aspx?lIntNavId=2511 
Jeugdouderling: Brenda Kerkdijk, 

benc.kerkdijk@hetnet.nl 

06-41668851 
 

 
https://www.hervormdegemeentewaspik.nl/activiteiten/jeugdwerk 
Contactpersoon: Rianne Boll, 
rianneboll@gmail.com 
06-22628361 

 

 
 

https://www.gksgravenmoer.nl/ 

Jeugdouderling: Corina Kuijpers, 

jeugdraad@gk-sgravenmoer.nl 
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Kinder- en jeugdclubs  

 

Rainbow Kids (Besoijen)      Vanaf groep 1 t/m 6 

Voor alle kinderen uit onze gemeente en hun vriendjes / vriendinnetjes 

organiseren we maandelijks op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 een feest! Het 

is namelijk altijd feest bij de Rainbow Kids. Een gezellige club met een 

enthousiaste en betrokken leiding!  

Wil je weten wanneer de eerste volgende keer is, stuur dan een berichtje naar: 

06-10717797 

 

 

TOV (Besoijen)    Groep 5 t/m 1e of 2e klas middelbare school 

Op vrijdagavond organiseert een toffe jonge groep leiding maandelijks een te 

gekke avond. Wil je weten wanneer de eerste volgende keer is, stuur dan een 

berichtje naar: 06-10717797 

 

 

Spoorzoekers (Hervormd Sprang)     Groep 5 en 6 

Op dinsdagavond komen de Spoorzoekers bij elkaar. Deze club is bedoeld voor 
kinderen van groep 5 en 6 van de basisschool. 
 
 
 
 
Fellows (Hervormd Sprang)      Groep 7 en 8 
Het is op dinsdagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur (basiscatechese). Aansluitend 
willen we met elkaar nog een leuke activiteit in het Jeugdcentrum doen. Het 
programma is dan om 20.00 uur afgelopen.  

 



# Together (Hervormd Sprang)          Klas 1,2,3 middelbare school  
Graag nodigen we alle jongeren van Sprang en omgeving uit om naar #Together te 
komen. Dit is voor jongeren van klas 1 tot en met 3. Op de 1ste en de 5de 
zaterdagavond van de maand zijn de deuren geopend. De deuren gaan om 19.45 
open en de avond is rond 22.00 uur afgelopen.  
  
 
 
Watch (Hervormd Sprang)     Van 16 t/m 19 jaar 
Ben jij tussen de 16 en 19 jaar of ga je naar de 4e klas op de middelbare school, 
aarzel dan niet en kom langs bij de Watch! 
De avond start om 20.00 uur en om 22.00 uur sluiten we met elkaar af. Na afloop 
kun je gezellig blijven hangen in het Honk om een drankje te doen en bijvoorbeeld 
een potje te tafelvoetballen. 
 
 

 

Jeugdwerk(Waspik)       Groep 3 t/m 8 en 12+ 

Om de drie weken op vrijdagavond is de Schakel en een deel van de Kerk een 
gezellige, drukke bijeenkomst van kinderen en jongeren van onze en van buiten 

onze gemeente. 

Groep 1: groep  3 , 4 en 5   van de basisschool 18.30 - 20.30 uur 
Groep 2: groep  6 , 7 en 8   van de basisschool 18.30 - 20.30 uur 

Contactpersonen: Miranda Masli 06-45746647, Ellie Netten 06-83400305 en 
Lianne Knoops 06-20207660 

Groep 3: Jeugd 12+  we gaan in overleg activiteiten organiseren, voor 
initiatieven graag contact opnemen met  Rianne Boll 06-22628361. 
 
 
 
 



Catechese  

Thuis/Kindercatechese(Besoijen)        Groep 5 t/m 8 

Op dinsdagavond hebben we voor deze groepen een avond waarin we nadenken 

over het gele blad wat elke zondag uitgedeeld wordt, over kerk zijn en geloven. 

Voorloper op Follow Me 

 

 

Follow Me Catechese(Besoijen)        Vanaf 1ste klas middelbare school tot.. 

Tijdens de Follow Me avonden leer je van alles over geloven, gemeente-zijn, de 

bijbel en bovenal over Jezus. Hoe je Hem kunt volgen! Elke dinsdagavond kun je je 

aansluiten bij de jongeren uit onze gemeente en van onze buurgemeente Sprang. 

 
 
Follow me (Hervormd Sprang)       Vanaf 12 tot 15 jaar 
Follow Me is een catechesemethode. Follow Me duurt ongeveer een uur en na 
afloop drinken we iets in het Honk. Follow Me is op maandagavond en we 
beginnen om 18.45 uur. 
 
 
Follow me next (Hervormd Sprang)      Vanaf 16+ 
Follow Me Next is eigenlijk hetzelfde als Follow Me, maar een vervolg, bedoeld 
voor 16-jarigen en ouder. Follow Me Next is op maandagavond om 19.30 uur. 
 
 
Catechese (Waspik) 

Voor alle jongeren die op een vervolg opleiding zitten of aan het werk zijn is 

er catechisatie, jullie worden op dezelfde datums om 18.45 uur in zaal 2 van de 

kerk verwacht. 

 

 

 

De catechese avonden zijn ook te bezoeken door jongeren van onze gemeente. 

In Sprang en Besoijen volgen ook jongeren en uit Baardwijk en van de Brug 

catechese.  



Speciale activiteiten 

Evangelisatiewerk 

VBK/VBK+ – VakantieBijbelKlub (Hervormd Sprang) 

Al ruim 25 jaar wordt in de laatste week van de zomervakantie de VBK gehouden 
op het Molenplein in Sprang. Op woensdag, donderdag en vrijdag wordt er een 
gevarieerd programma aangeboden voor kinderen van 4-12 jaar. 
Op zondag wordt de VBK afgesloten met een welkomstdienst in de kerk. 
 

’s Avonds komen de tieners die op de middelbare school zitten bij elkaar voor hun 
programma. (de VBK+). Hierbij zijn vaak ook activiteiten buiten de tent 
georganiseerd en wordt de vrijdagavond traditioneel afgesloten met een 
spectaculair eindspel en gezellig kampvuur. 

 

 

Speciaal voor de kleintjes (De Brug, Sprang-Capelle) 

Peuterdienst  

 
Voor wie is de peuterdienst? 

De allerkleinsten die daar behoefte aan hebben tot ze 4 jaar zijn en overgaan naar 

de KND. Ook de jongste kinderen die bij de oppas zitten kunnen dus al 

spelenderwijs meedoen met de peuterdienst. De ouder(s) mogen mee als de 

kinderen (of ouders) daar behoefte aan hebben. 

Wanneer wordt er peuterdienst gehouden? 

Elke eerste zondag van de maand. 

 Wat betekent dit voor de oppasdienst? 

We verwachten dat juist de eerste zondag van de maand de gezinnen met baby’s 

en peuters er zullen zijn, dus we hebben de oppasdienst zeker wel nodig. 

 Wanneer komen de kinderen terug in de kerk? 

Alle kinderen (oppas-peuterdienst-kindernevendienst) komen tijdens de collecte 

terug in de kerk 



Alle data van Friends op deze pagina en alle data van de activiteiten van onze kerk 

staan op de achterkant. 



 

Alle data van het jeugdwerk op een rijtje  

Iedere zondag is er kinderkerk en crèche
zaterdag zondag zondag zondag

PGML activiteit

week tot zondag

38 20-9-2020 startzondag FRIENDS

39 27-9-2020 kerk voor jou  tienerdienst

40 4-10-2020 basiscathechese

41 11-10-2020

42 18-10-2020 FRIENDS basiscathechese

43 25-10-2020 vakantie

44 1-11-2020 basiscathechese tienerdienst

45 8-11-2020 kerk voor jou

46 15-11-2020 basiscathechese

47 22-11-2020 FRIENDS

48 29-11-2020 basiscathechese

49 6-12-2020 tienerdienst

50 13-12-2020 kerk voor jou,advent

51 20-12-2020 19-12: kinderkerstfeest FRIENDS basiscathechese

52 27-12-2020 vakantie

53 3-1-2021 vakantie

1 10-1-2021 basiscathechese tienerdienst

2 17-1-2021 FRIENDS

3 24-1-2021 basiscathechese

4 31-1-2021

5 7-2-2021 5-2: Sirkelslag basiscathechese tienerdienst

6 14-2-2021 carnaval FRIENDS

7 21-2-2021 vakantie kerk voor jou, 40-dag

8 28-2-2021 basiscathechese

9 7-3-2021 tienerdienst

10 14-3-2021 basiscathechese

11 21-3-2021 FRIENDS

12 28-3-2021 basiscathechese

13 4-4-2021 pasen

14 11-4-2021 basiscathechese tienerdienst

15 18-4-2021 FRIENDS kerk voor jou

16 25-4-2021 basiscathechese

17 2-5-2021 tienerdienst

18 9-5-2021 vakantie

19 16-5-2021 vakantie

20 23-5-2021 pinksteren FRIENDS

21 30-5-2021 overstapdienst

22 6-6-2021 tienerdienst

23 13-6-2021 kerk voor jou

24 20-6-2021 FRIENDS

25 27-6-2021

26 4-7-2021

27 11-7-2021

28 18-7-2021

29 25-7-2021

1-8-2021 vakantie

8-8-2021 vakantie

15-8-2021 vakantie

22-8-2021 vakantie

29-8-2021 vakantie

5-9-2021 vakantie/VBK


