
Hé,
Jeugdkoor Ichthus

Kom jij ook op ons jeugdkoor?

Dit jaar repeteren we de ene week op donderdag en de andere week op zaterdag. Neem je ook 

een vriendje of vriendinnetje mee?

Alle kinderen vanaf 4 jaar tot 8 jaar zijn van harte welkom op:

donderdag van 15.30 tot 16.30 en zaterdag van 16.30-17.15 uur!

Ben jij 9 jaar of ouder en houd je van zingen en gezelligheid, dan ben jij welkom op Ichthus +.

Je bent dan van harte welkom op donderdag van 15.30 -16.30 uur en op zaterdag van 17.15 tot 

18.00 uur! Voor meer info: jeugdkoorichtus@hervomdelburg.nl

-12 clubs Timotheüs en de Morgenster

Elke week komen we tussen 18.30-19.45 uur samen in de Oosterkerk om te zingen en te praten over 

de Heere God en maken we een knutselwerkje of doen we een spel. Ook hebben we ieder seizoen 

een sportavond en een schaatsmiddag. We sluiten het seizoen af met een vossenjacht, dus: kom ook!

Jongens + meisjes groep 4/5/6: maandag

Jongens + meisjes groep 4/5/6: dinsdag

Meiden groep 7/8: woensdag (uitzondering 18.45 - 20.00 uur)

Jongens groep 7/8: vrijdag

Contact: min12jeugdwerk@gmail.com

Tienerclubs

Elke vrijdagavond zijn alle tieners tussen 12 en 15 jaar welkom in de Oosterkerk. 

Er zijn twee tienergroepen:

Checkpoint Alfa voor de tieners van 12 en 13 jaar

Checkpoint Omega voor de tieners van 14 en 15 jaar.

Neem gerust een vriend of vriendin mee. Hartelijk welkom en tot vrijdag! 

Contact: tienerclubs@gmail.com

Sta op en schitter 

Op zondagavond staat om de drie weken voor de 15/16 jarigen de deur van Rico en Ingeborg 

Leusink open voor goede gesprekken en Bijbelstudie. Welkom en join the club! 

Contact: ingeborgovereem@hotmail.com

Loods 7 

Voor 15+ers is er een nieuwe vorm van open jeugdwerk opgezet: Loods 7. 1 Keer in de 2 weken 

is het op zaterdagavond party time in de garage van de fam. Hoekman (Zuiderzeestraatweg 

Oost 7). Daar kun je hangen, chillen, met elkaar kletsen, samen zingen en muziek luisteren. Je 

bent hartelijk welkom van 20.00 tot 23.00 uur. Geef het door en neem anderen mee! 

Eunice Hoekman (680238), Dirk Jan den Boer (682850) en Wilfred Meuleman (686976)

Into the Light

Eens per twee weken zijn 17/18 jarigen op zondagavond welkom bij Jaap en Marleene. 

Samen wordt nagedacht over een gedeelte uit de Bijbel en ze hebben de lekkerste snacks! 

Dus wees welkom! Contact: jaaphop92@live.nl

wat te doen  
dit seizoen?

Glow in the dark

Voor alle 19+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 natuurlijk niet vergeten!

Contact: anne-janvanaperlo@hotmail.com



tot snel!

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie komt zo’n 3 keer per seizoen samen om zaken m.b.t. jeugdwerk af te stemmen.

In de Jeugdcommissie zitten: de jeugdambtsdragers, secretaresse, penningmeester, 

jeugdwerkadviseur en vertegenwoordiging van alle jeugdwerkonderdelen. 

Contact: Monique Nagelhout - moniquezoet@hotmail.com

Jeugddiaconaatscommissie

Diaconaat voor en door jeugd! Binnen het jeugddiaconaat wordt aandacht gevraagd voor 

ontmoeting, bewustwording en financiele acties.

In de Jeugddiaconaatscommissie zitten: de jeugddiaken, de jeugdwerkadviseur, Rianne 

Wubs, Berrinda Nijhof en Niels Kroes. 

Contact: rianne.wubs@outlook.com

Jeugdpastoraatscommissie

Het Jeugdpastoraat is er voor alle jongeren en speciaal voor hen die het moeilijk hebben of niet 

lekker in hun vel zitten. Ook bieden de jeugdpastors ondersteuning aan de clubleiding. De leden 

van het jeugdpastoraat bezoeken ieder jaar de tieners die in groep 8 zitten. De mannen de jongens 

en de vrouwen de meisjes. In de jeugdpastoraatscommissie zitten: de jeugdouderlingen, de 

jeugdwerkadviseur, Esther Stunnenberg en Janetta van Norel. 

Contact:jeugdpastoraat@hervormdelburg.nl

Jeugdouderling -12

Jezus heeft ons laten zien dat kinderen een belangrijke plaats innemen in Zijn koninkrijk. Daarom 

werk ik, Nico Timmerman, graag mee aan het creren van een plaats waar kinderen Jezus 

kunnen leren kennen en kunnen groeien in hun geloof. Om dat te doen overleg ik in verschillende 

commissies en maken we plannen voor de jeugd. 

Contact: ntimmerman@hervormdelburg.nl

Jeugdouderling 12+
Ik ben Christiaan Stunnenberg, jeugdouderling 12+. De jeugd is de kerk van morgen, daarom 

wil ik middels mijn taak mij hiervoor inzetten. Ik vind het belangrijk dat de jeugd gehoord wordt 

om zo te kunnen bouwen aan de gemeente van God, voor nu en de toekomst. 

Contact: cstunnenberg@hervormdelburg.com

Jeugddiaken

De Heere heeft iedere dag oog voor ons, daarom is het belangrijk om oog en oor te hebben 

voor onze naasten, ver weg en dichtbij. Door mijn taak als jeugddiaken 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: bvanutrecht@hervormdelburg.nl

Jeugdwerkadviseur

Als HSJJ Jeugdwerkadviseur ben ik, Marissa Riphagen, veelal op de achtergrond 

aanwezig. Ik vergader 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


