[ Jeugd> 12+ Jongerenkerk ]

06-10-2016
JONGEREN SLUITEN SEIZOEN AF MET BBQ
De jaarlijks terugkerende barbecue ter afsluiting van het jongerenwerkseizoen was een feit op zondag 17 juli. En
uiteraard, zoals de traditie leeft, in de achtertuin van de familie Stuij. Het weer had de uitnodiging ook gekregen en
hier gehoor aan gegeven, want het was lekker zonnig met een paar stapelwolkjes aan de blauwe lucht en een aangename
temperatuur van 25Â°C.
Vanwege verschillende andere activiteiten van
onder andere verenigingen had een aantal jongeren
zich (tot hun eigen spijt) afgemeld. Ondanks dat
was er toch een groep van 20 personen (jongeren en
volwassenen bij elkaar opgeteld). Met diverse
soorten vlees, salades, groenvoer, stokbrood en
sausjes was het een smakelijke maaltijd en was er
meer dan genoeg voor iedereen.
Naast het lekkere eten werden er gezellige
gesprekken gevoerd, werd er door enkelen
gedemonstreerd hoe men een Pokémon vangt met
behulp van de populair geworden app op de
smartphone en werd de spijsvertering geholpen door
te gaan voetballen, badmintonnen of
tafeltennissen.
Emma de Koning.
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09-10-2016
Bovengrondse 12+ jongerenkerk van zondag 9 oktober 2016
Zondag 9 oktober hebben we de eerste 12+
jongerenkerk bovengronds gevierd van dit
kerkelijk jaar. De Johanneskerk was erg goed
gevuld, waaronder ook vele jongeren! Het thema van
deze dienst was het kind in jou. Tijdens het
opstapspel werden er foto´s van gemeenteleden
getoond toen ze nog kind waren, de gemeente werd
gevraagd om te raden van wie deze jeugdfoto´s
waren. Van een aantal foto´s was dit erg
makkelijk, voor andere fotos was het vrijwel
onmogelijk. Dit zorgde uiteraard voor veel
hilariteit in de kerk, wat het thema goed
neerzette.
Zoals het hoort bij een 12+ jongerenkerk werd er
veel gezongen, naar muziek geluisterd (o.a.
Michael Jackson en een prachtige saxofoon-solo van
Marline as introductie op lied 925) en gesproken over stellingen. De verdieping kwam uit een tekst uit beeldspraak
n.a.v. Lukas 18: 15-17, voorgedragen door Thomas. De bezinningsvragen 'Wat was er belangrijk in je kindertijd en zou je
willen vasthouden?' en 'Waarnaar heb je heimwee (en ben je kwijtgeraakt)?' vormden de inspiratie voor de bezinning van
Irene Pluim.
Aan het einde van de dienst hebben we stil gestaan bij het vertrek van Theo Zwartkruis en Nely Stuij als organisatoren
van de 12+ jongerenkerk. Theo en Nely hebben vele jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de religieuze opvoeding
van jongeren van onze gemeente. Aan de ene kant spijt het ons natuurlijk dat Theo en Nely gestopt zijn bij de 12+
jongerenkerk, maar aan de andere kant zijn we natuurlijk super blij met al het werk dat zij verzet hebben. Er staat een
sterk fundament en we zijn er trots op om hier op voort te mogen borduren. Na het uitreiken van bloemen aan Theo en Nely
en een hartelijk applaus van de gemeente werd de bovengrondse 12+ viering afgesloten.
Op naar de volgende 12+ jongerenkerk vieringen!
Namens de 12+ jongerenkerk organisatie (Joke, Rolinka, Emma, Bram, Anja en Ard)
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13-11-2016
Jongerenkerk
Een dienst voor en door jongeren
De 12+jongerenkerk is bedoeld voor jongeren vanaf
12 tot ongeveer 18 jaar. Ongeveer ééns per maand
wordt een dienst voorbereid, die s zondags van 10
tot 11 uur gehouden wordt. Twee keer in het jaar
is deze dienst bovengronds, dan vieren we 12+
jongerenkerk met de gehele gemeente in de
kerkzaal. De vorm is afgeleid van de Young Thomas
vieringen. Dat wil zeggen dat er op verschillende
manieren met een thema aan de slag wordt gegaan.
De bijbel, actualiteit, muziek (zelf zingen of
luisteren), spelvormen, bidden; het krijgt
allemaal een plek.Vanaf 2016 zijn de
jongerenkerken van Sittard en Geleen samen gegaan
en vieren we de dienst gelijk met de gezamenlijk geplande diensten.
Wanneer: 9 oktober bovengronds, 13 november,11 december 2016, 22 januari, 12 maart, 9 april, 28 mei en 25 juni
2017Waar: Afwisselend in de Johanneskerk en de OntmoetingskerkInformatie Rolinka Boltong, 06-30023948,
rolinka81@outlook.com

Jeugd/Gerdien Zwartkruis, 13-11-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2004, Subitem: 194.

Pagina 5 van 5

