voor wie?
wat?

wanneer?

waar?
contact

0 - 4 jaar
Crèche
met leuk speelgoed en leiding vanuit de
gemeente
tijdens de zondagochtenddienst

4 - 12 jaar
Kindernevendienst
onderdeel eredienst, eigen verhaal, met
creatieve opdrachten

wanneer?

tijdens de zondagochtenddienst

waar?
contact

in beide kerkgebouwen
Barbara: Janine Lindeboom, 51 39 19,
knd.pkn.culemborg@hotmail.com
Open Hof: Else Grootenboer en Iris
Stekelenburg (zie bij jeugdmedewerkers)
11 - 14 jaar
Rock Solid
gezellige avond, binnen een bepaald thema
doen we spellen en praten over God
zondagavond, elke twee weken,
18.30-20.30 uur, als Solid Friends niet is

wanneer?

waar?
contact

voor wie?
wat?

Jeugdouderling
Elize Scheele, 06 45 38 58 83,
Jeugdmedewerkers
Else Grootenboer, 06 50 27 27 27,
elsegrootenboer@gmail.com

in beide kerkgebouwen
Barbarakerk: Willie Dekker,
willie.dekker@outlook.com, 06 13 08 85 01;
Open Hof: Kirsten van der Vaart,
kvandervaart@yahoo.com, 63 00 25

voor wie?
wat?

voor wie?
wat?

Overzicht jeugdwerk

clubruimte Open Hof
Elize Scheele, 06 45 38 58 83,
elizescheele@gmail.com,
like onze facebookpagina
15 - 17 jaar
Solid Friends
Solid Friends staat voor vrienden,
ontmoeting, fun, geloof en gesprek

wanneer?

zondagavond, elke twee weken vanaf 18.30
uur, als Rock Solid niet is

waar?
contact

clubruimte Open Hof
Mariëlle Versteeg, 06 15 35 68 56,
solid.friends42@gmail.com,
like onze facebookpagina

Iris Stekelenburg, 53 23 00,
iris@abcredactie.nl
4 - 12 jaar
Kinderkerstfeest
zingen, luisteren en kijken naar het
kerstverhaal of zelf meedoen: prachtige
kerstmusical instuderen
vooraf 4x oefenen in november/december,
uitvoering vlak voor kerst
Open Hof
Mariet Grootenboer, 06 45 75 67 14,
kinderkerstfeest@live.nl

11 - 15 jaar
10rs@work
telkens een verrassende samenkomst van
luisteren, doen & muziek met een open bijbel
1x per maand tijdens de zondagochtenddienst

12 - 16 jaar
Jeugdkerk
eigen dienst, eigen inbreng, wisselende
voorgangers, leuke werkvormen, spelletjes
1x per maand tijdens de zondagochtenddienst

Open Hof
Else Grootenboer,
elsegrootenboer@gmail.com

Barbarakerk bovenruimte
Els van der Giessen, 50 19 18,
elsvandergiessen@gmail.com

16+
World Servants
met leeftijdsgenoten bouwprojecten
uitvoeren in ontwikkelingslanden. In 3 weken
bouw je met de plaatselijke bevolking bijv.
een school. Spaar samen p.p. € 2.000,- met
acties bij elkaar, voor reis- en bouwkosten
acties van sept t/m mei. In de zomervakantie
3 weken naar een ontwikkelingsland naar
keuze, aanmelden voor 10 september 2018
wisselend
Henni Versteeg, Cor Bakker, 51 61 30/
06 28 44 66 26, hecoba@zonnet.nl,
info@worldservantsculemborg.nl

2018-2019
Protestantse Kerk
Culemborg
Cyrelle den Hartog, 51 22 48,
cyrelledenhartog@ziggo.nl

