
Jeugdcommissie 

De Jeugdcommissie komt zo’n 6 keer 

per seizoen samen om zaken m.b.t. 

jeugdwerk af te stemmen. 

In de Jeugdcommissie zitten: de jeugd-

ambtsdragers, secretaresse, penning-

meester, jeugdwerkadviseur en verte-

genwoordiging van alle jeugdwerkon-

derdelen. 

Contact: moniquezoet@hotmail.com 

Jeugddiaconaatscommissie 

Diaconaat voor en door jeugd! Binnen 

het jeugddiaconaat wordt aandacht 

gevraagd voor ontmoeting, bewust-

wording en financiële acties.  

In de Jeugddiaconaatscommissie 

zitten: de jeugddiaken, de jeugdwerk-

adviseur, Rianne Wubs, Berrinda Nij-

hof en Rico Leusink. 

Contact: rianne@caresoft.nl 

Jeugdpastoraatscommissie 

De Jeugdpastoraatscommissie (JoPa) is 

er voor alle jongeren en speciaal voor 

hen die het moeilijk hebben of niet 

lekker in hun vel zitten. Ook biedt JoPa 

ondersteuning aan de clubleiding.  

In JoPa zitten: de jeugdouderlingen, de 

jeugdwerkadviseur, Liesbeth Deetman 

en Esther Stunnenberg.   

Contact: jopa@hervormdelburg.nl 

Jeugdouderling –12 

Kinderen zijn de toekomst! Als 

kersverse jeugdouderling werk 

ik, Nico Timmerman , graag 

mee aan  het creëren van een 

plaats waar kinderen  Jezus 

kunnen leren kennen en kun-

nen groeien in hun geloof! Om 

dat te doen overleg ik in ver-

schillende commissies en ma-

ken we plannen voor de jeugd. 

Contact: 

ni_timmerman@hotmail.com 

Jeugdouderling 12+ 

Ik ben Christiaan Stunnenberg, 

jeugdouderling 12+. De jeugd is 

de kerk van morgen, daarom 

wil ik middels mijn taak me 

hiervoor inzetten. Ik vind het 

persoonlijk belangrijk dat de 

jeugd gehoord wordt om zo te 

kunnen bouwen aan de ge-

meente van God, voor nu en de 

toekomst. 

Contact:  

castunnenberg@gmail.com 

Jeugddiaken 

De Heere heeft iedere dag oog 

voor ons, daarom is het belang-

rijk om oog en oor te hebben 

voor onze naasten, ver weg en 

dichtbij. Door mijn taak als jeugd-

diaken wil ik, Bastiaan van 

Utrecht, er zijn voor jeugd, maar 

de jeugd van de gemeente ook 

bewust maken van de nood om 

hen heen. 

Contact:  

bcvanutrecht@outlook.com 

Jeugdwerkadviseur 

Als HSJJ Jeugdwerkadviseur ben 

ik, Marissa Riphagen, veelal op de 

achtergrond aanwezig. Ik verga-

der met de diverse commissies of 

personen omtrent jeugd, maak 

werkplannen, geef trainingen, etc.  

Maar iedereen in de gemeente 

kan beroep op me doen om mee 

te denken over ‘iets’ omtrent 

jeugd. Dus schroom niet! 

Contact:  

marissa.hsjj@outlook.com  
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Jeugdkoor Ichthus 

Houd je van zingen? Zing dan mee! Elke 

zaterdag  wordt er in de Oosterkerk hard 

gerepeteerd voor de verschillende uitvoe-

ringen! We zingen o.a. tijdens de Botter-

dagen en  Kerst in de vesting. Nieuwe leden 

zijn van harte welkom! 

4-8 jaar.: 16.30-17.15 uur 

9-12 jaar.: 17.15-18.00 uur 

12+ (tienerkoor): 18.30-19.15 uur 

Contact: famplette@kpnmail.nl 

-12 clubs Timotheüs en de Morgenster 

Elke week komen we tussen 18.30-19.45u 

samen om te zingen en te praten over de 

Heere God en maken we een knutselwerkje 

of doen we een spel. Ook gaan we elk sei-

zoen schaatsen en doen we een speurtocht, 

dus: kom ook! 

Jongens + meisjes gr.4/5/6: maandag  

Jongens + meisjes gr.4/5/6: dinsdag 

Meiden gr.7/8: woensdag 

Jongens gr.7/8: vrijdag 

Contact: min12jeugdwerk@gmail.com 

Seraja 

Elke vrijdagavond van 20.00-21.30u zijn alle 

tieners van 12-15 jaar welkom  in de Oos-

terkerk! We hebben dan een Bijbelstudie, 

veel gezelligheid en een spel! Daarnaast 

zijn het kerstdiner en het kamp zeker hoog-

tepunten in het seizoen! 

Tot vrijdagavond! 

Contact: tienerclubseraja@live.nl  

Nieuwe 15+ groep 

Voorlopig zullen de 15/16-jarigen bij Seraja 

aansluiten. Dus wees daar welkom! 

Voor een nieuwe 15+ groep worden name-

lijk nog leidinggevenden gezocht. 

Voor meer informatie (misschien is dit iets 

voor u/jou?): neem contact op met 12+ 

ouderling Christiaan Stunnenberg (z.o.z.) 

New Creation 

Op zaterdagavond staat om de week voor 

alle 16/17-jarigen  de deur van Erwin & An-

net open voor goede gesprekken en Bijbel-

studie. Kom gerust een keer kijken en join 

the club! 

Contact: erwin_annet@kpnmail.nl  

Glow in the dark 

Voor alle 18+ers die net dat beetje extra 

willen: 1 keer in de 3 weken komen we op 

zondagavond, na de kerkdienst, samen voor 

een Bijbelstudie en we denken na over een 

actueel thema. En gezelligheid wordt na-

tuurlijk niet vergeten! 

Contact: 

anne-janvanaperlo@hotmail.com 

Jeugdwerk Wijk West en Oostendorp 
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veel gezelligheid en een spel! Daarnaast 

zijn het kerstdiner en het kamp zeker hoog-

tepunten in het seizoen! 

Tot vrijdagavond! 
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Nieuwe 15+ groep 
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aansluiten. Dus wees daar welkom! 

Voor een nieuwe 15+ groep worden name-

lijk nog leidinggevenden gezocht. 

Voor meer informatie (misschien is dit iets 
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alle 16/17-jarigen  de deur van Erwin & An-
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Glow in the dark 

Voor alle 18+ers die net dat beetje extra 

willen: 1 keer in de 3 weken komen we op 

zondagavond, na de kerkdienst, samen voor 

een Bijbelstudie en we denken na over een 

actueel thema. En gezelligheid wordt na-

tuurlijk niet vergeten! 

Contact:  

anne-janvanaperlo@hotmail.com 

Jeugdwerk Wijk West en Oostendorp 


