
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Clubs gaan weer beginnen 
 

Welkom op club! Op woensdagavond 
in de Ontmoetingskerk (Westsingel 

2) een uurtje gezellig samen spelen en 
leuke dingen met elkaar doen! Zoals 

koken, knutselen, speurtocht, 
spelletjes enz, enz. 

Er is een club voor groep 4, 5 en 6 van 
de basisschool en een club voor de 

groepen 7 en 8. 
De clubs draaien allebei op dezelfde 

avond, ieder in een eigen ruimte. Eens 
in de twee weken op woensdag van 

18:45 tot 19:45 uur. 

De eerste keer club is op 30 september. 
Geen club in december en de schoolvakanties! 

 

Seizoen 
2020 -2021 
 

PGO jeugdwerkkrant 

Tienerdienst 

Vanaf 4 oktober is weer 
Tienerdienst, elke eerste 
zondag van de maand. 
I.v.m. corona, meld je van 
tevoren aan via de web-
site. Tienerdienst staat 
vermeld als een aparte 
kerkdienst. Een eigen 
viering voor de jongeren 
vanaf de middelbare 
school. Informeel en 
interactief met leeftijds-
genoten. Niet alleen 
luisteren maar ook 
vragen? Wees welkom! 

Jeugdwerk van start ondanks coronavirus. 
Het jeugdwerk laat zich niet tegenhouden door het 
coronavirus. Vanaf de startdag op 26 september gaan alle 
activiteiten weer beginnen. We houden ons uiteraard wel aan 
de geldende regels. Bij binnenkomst in het kerkgebouw ont-
smetten we onze handen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven 
onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te 
houden. Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook 

geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot anderen (volwassenen).  

 

Kinderkerk 
Ook in de coronaperiode is er 

voor alle kinderen van de basis-
school gewoon kinderkerk tijdens 

de zondagse kerkdienst. Voor 
degenen die de kerkdienst thuis 

volgen is er een 
kinderkerkactiviteit te vinden op 
https://www.protgemoudewater.nl 

/kinderkerk. 
Een Bijbelverhaal uitgelegd in je 

eigen woorden. Daarna iets 
knutselen of een spel. 

 

Overstapdienst 4 oktober 
Op zondag 4 oktober vindt de 
overstapdienst plaats. Kinderen die dit 
jaar naar de brugklas zijn gegaan, 
maken de grote sprong van de 
kinderkerk naar de Tienerdienst. Dag 
kinderkerk! Hallo tienerdienst! 
Welkom allemaal! 
 

Studio West 
Ook dit seizoen vinden weer de 

bijeenkomsten van Studio West 

plaats voor alle jongeren vanaf de 5e 

klas van de middelbare school of het 

eerste jaar van het MBO of een 

andere vervolgopleiding. We komen 

bij elkaar op vrijdagavond 30 oktober 

in het zalencentrum, vanaf 19.30u. 
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