Aan alle ouders, kinderen,
tieners en jongeren van de Protestantse
Gemeente Soest!
In het nieuwe seizoen 2015-2016 pakken we de draad
weer op: we gaan door met het Soest-brede aanbod van
catechesegroepen van de Protestantse Gemeente Soest.
In deze folder vind je alle benodigde informatie rondom
de diverse groepen, de leeftijden, de data, de locaties en
de begeleidende catecheten.
Waarom catechese?
In de Protestantse Gemeente Soest vormen de kinderen
en jongeren van onze gemeente ongeveer 16% van het
totaal aantal leden. Wij weten ons met elkaar
verantwoordelijk voor hun geloofsopvoeding.
Binnen de catechese bieden we hen volop ruimte om
vertrouwd te raken met God en kunnen ze leren wat het
kan betekenen om, nu en in de toekomst, te leven in
geloof en in navolging van Jezus Christus. We maken ze
vertrouwd met de bronnen van het christelijk geloof en
begeleiden en ondersteunen hen bij hun persoonlijke
geloofsbeleving, geloofsgroei en persoonlijke levensstijl.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen en
jongeren elkaar in de kring van de kerk ontmoeten. We
bieden een veilige plek waar kinderen en jongeren
zichzelf kunnen zijn. Daarmee hopen we een plek te
creëren waar kinderen en jongeren zich thuis voelen en
gekend weten.
Wie is er verantwoordelijk?
De Taakgroep Jeugd werkt in opdracht van de Algemene
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Soest Aan
deze taakgroep is een werkgroep catechese gekoppeld.
Deze werkgroep wordt gevormd door een aantal
catecheten (vrijwilligers) en een aantal predikanten. Ook
de jeugdwerker van de Protestantse Gemeente Soest
maakt deel uit van de werkgroep. De werkgroep
catechese bereidt de inhoud van het catecheseaanbod
voor. Samen zorgt het team voor een verantwoorde
leerweg voor de jongeren van onze gemeente.

* * * KINDERCATECHESE

***

Kindercatechese is voor alle kinderen van groep 5 en 6
van de basisschool. Twee jaar achter elkaar kun je
meedoen aan een serie van drie bijeenkomsten. Het
eerste jaar wordt de viering van de Maaltijd van de Heer
besproken en in het tweede jaar staat de Doop centraal.
Op een speelse en creatieve manier krijgen de kinderen
meer begrip van de achtergronden en de betekenis van
de beide sacramenten die de protestantse traditie kent.

Checkpoint is voor alle jongeren van klas 1 en 2 van de
middelbare school. Checkpoint is de plek waar je
anderen kunt ontmoeten en waar je samen wijzer kunt
worden over jezelf, over de kerk en over God.

Tijdstip
Data
Locatie

Donderdag van 15.45 – 17.00 uur
7, 14 en 21 april 2016
Emmakerk

Begeleider(s)
Ds. Gerrit Olsman
g.h.olsman@hccnet.nl
035 60 20 666

***

Yasmine Uit den Boogaard
yasmine-korfbal@hotmail.com
06-39126635

BASICS

Basics is voor alle kinderen van groep 7 en 8 van de
basisschool. In twee seizoenen behandelen we thema’s
uit het oude en het nieuwe testament. Dit seizoen gaan
we aan de slag met het oude testament. We gaan op een
creatieve en aansprekende manier aan de slag met de
verhalen over onder andere de schepping, Abraham,
Ruth en de profeet Jesaja. Basics gaat niet uit de weg dat
kinderen iets mogen leren, maar biedt ook voluit
mogelijkheden voor de deelnemers om eigen ervaringen
op te doen en een eigen mening te vormen.
Tijdstip
Data

Locatie

Dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur
10, 17 en 24 november
1 en 8 december
5, 12, 19 en 26 januari
2 februari
Open Hof

Begeleider(s)
Astrid Suijkerbuijk
astrid.suijkerbuijk@xmsnet.nl
035 12 58 954

Marja Jonker
marjajonker@ziggo.nl

Tijdstip
Data

Locatie

CHECK POINT

Maandagavond van 19.00 – 20.00 uur
26 oktober
2, 9, 16 en 23 november
11, 18 en 25 januari
1 en 8 februari
Emmakerk

Begeleider(s)
Ds. Gerrit Olsman
g.h.olsman@hccnet.nl
035 60 20 666

***

Tanneke Voorintholt
tanneke.voorintholt.xmsnet.nl
035 60 28 3777

MEETING POINT

Meetingpoint is er voor alle jongeren van klas 3, 4 en 5
van de middelbare school. We ontmoeten elkaar tijdens
de maaltijd. Hier is alle ruimte om met elkaar te praten
over alles wat je dagelijks bezig houdt. Na de maaltijd
gaan we met elkaar aan de slag met onderwerpen die te
maken hebben met geloof. We gaan daarin steeds op
zoek naar de plek die geloven inneemt in jouw leven.
Tijdstip
Data

Locatie

Maandagavond van 18.00 – 20.00 uur
(incl. maaltijd)
12 oktober
15 februari
16 november
21 maart
21 december
18 april
18 januari
23 mei
Van der Weydenstraat 13, Soest

Begeleider(s)
Carin Jansen
carin-jansen@hotmail.com
06 11 01 86 48

Esther Vegter
e.tupker@gmail.com

***

DEPARTURE POINT

Departure point is voor alle jongeren van 17+. Het is de
plek om samen te praten over ‘de zin van je leven’. Over
wat je wel wilt geloven, maar moeilijk vindt. Over wat
niet te geloven is en toch waar… Samen met andere
jongeren, in echte ontmoetingen. Omdat we met jullie
samen willen nadenken over de invulling van het
programma en de planning is alleen de eerste
bijeenkomst gepland. Kom je ook?!
Tijdstip
Datum
Locatie

Zondag 19.30 uur
4 oktober 2015
Emmakerk

Begeleider(s)
Martha Huizinga
Martha.huizinga@emmakerk.nl
06 51 71 94 50

***

20+ gespreksgroep

Ben jij 20+ en vind je het leuk om leeftijdsgenoten te
ontmoeten om met elkaar na te denken over wat geloven
betekent in je dagelijks leven? Samen gaan we een start
maken met een gespreksgroep die jullie zelf invulling
kunnen geven. De eerste avond hebben we gepland. Op
deze avond helpen we jullie om de eerste stappen te
zetten. Daarna kunnen jullie zelf een planning maken voor
het komende seizoen en bepalen wanneer en waar jullie
samen komen.
Tijdstip
Datum
Locatie

ALS JE MEE WILT DOEN…..
…dan moet je je aanmelden bij de begeleider/s van de
groep waar je naar toe wilt!
We willen je vragen om dat te doen tot uiterlijk een
week voor de start van de groep. Je kunt gewoon een emailtje sturen naar de begeleider/s, met je naam en je
telefoonnummer (liefst een 06-nummer).

KLOOSTERWEEKEND
Opnieuw zullen we het catecheseseizoen afsluiten met
een ‘weekendje klooster’. Dit weekend is gepland van 27
t/m 29 mei 2016. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn
uitgenodigd om mee te gaan. Waar we naartoe gaan?
Dat is nog een verrassing.
Aanmelden bij:
Carin Jansen
carin-jansen@hotmail.com
06 11 01 86 48
Voor vragen en informatie kunt u terecht bij:
Ds. Gerrit Olsman
g.h.olsman@hccnet.nl
035 60 20 666

CATECHESE PROGRAMMA
2015 - 2016
*** voor alle kinderen en jongeren
vanaf 8 jaar****

Carin Jansen
carin-jansen@hotmail.com
06 11 01 86 48

Vrijdag 20.00 uur
2 oktober 20:15
Lekbak (achter de Wilhelminakerk)

Begeleider(s)
Ds. Gerrit Olsman
g.h.olsman@hccnet.nl
035 60 20 666

Protestantse Gemeente Soest

