ug tnod
dw igin
20
g
20 er
/2 k
02
1 Eli
m

Ui

Je
Jeugdwerkcoördinator
Izella van der Kolk

Jeugdwerkadviseur
Marissa Riphagen-Fikse

E | jeugdwerkcoordinator@elimtharde.nl
T | 06 - 265 42000

E | info@hsjj.nl
T | 06-441 23213

Als jeugdwerkcoördinator ben ik
aanspreekpunt voor leidinggevenden.
Samen met leiding/jeugdraad stem ik
activiteiten in het jeugdwerk af.

Als jeugdwerkadviseur vergader ik met
de jeugdraad, geef ik trainingen aan
leidinggevenden, etc. Wil je even sparren
of heb je behoefte aan gericht advies;
bel/mail/app me.

Zondagsschool Ruth

Club de Regenboog

Pitstop

Catechisatie

Kinderen van groep 1 t/m 8
Zondagochtend
Groep 1 t/m 3 van 9.30 - 11.00 uur
Groep 4 t/m 8 van 11.00 - 12.00 uur

Kinderen van groep 5 t/m 8
Woensdagavond van 18.45 - 20.00 uur

Jongeren vanaf 15 jaar
Zondagmiddag van 16.15 - 18.15 uur, een
keer per drie weken. En af en toe een
leuke activiteit op zaterdag

Jongeren vanaf 12 jaar
Maandagavond

Lijkt het jullie leuk om met andere
kinderen samen meer te leren over de
bijbel en samen te zingen of een leuk spel
te doen? Kom dan naar de zondagsschool.
We nodigen jullie van harte uit om een
keer te komen kijken!! Zondagsschool ‘Ruth’
is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De
kinderen van groep 1 t/m 3 zijn welkom
op de zondagsschool onder kerktijd. De
kinderen van groep 4 t/m 8 zijn welkom na
kerktijd van 11.00 uur tot 12.00 uur. We
hopen jullie te zien!! Voor meer informatie
kun je contact opnemen met
diana-bosbosch@live.nl

Club de Regenboog is een gezellige club voor
kinderen van groep 5 t/m groep 8.
We beginnen om 18.45 uur met bidden,
zingen en het lezen van een Bijbelverhaal.
Het is fijn om dit met elkaar te kunnen doen.
Als je vragen hebt, kun je die stellen. Zo leren
we altijd veel van elkaar en van wat God ons
te vertellen heeft vanuit Zijn Woord. Aansluitend gaan we activiteiten doen zoals spellen,
speurtocht, knutselwerkjes etc. Het is iedere
keer weer een verrassing. De avond eindigt
om 20.00 uur. Kom jij ook? We zouden het
erg fijn vinden jou te zien op de club. Neem
gerust je vriendje en/of vriendinnetje mee!

Ben jij 15+ en wil je samen met andere
jongeren nadenken over het geloof? Kom
dan een keer op zondagmiddag langs
(datums vind je op de Elim-website). Dit
seizoen willen we ons meer verdiepen in
het bijbellezen aan de hand van de SOLVAT
methode. Als jezelf een onderwerp hebt
waarover je wilt nadenken dan kun je dit
aangeven. Wij sluiten onze middag altijd af
door samen te eten (even kijken hoe we
dit in deze omstandigheden gaan doen)
en samen (vrijwillig) naar de kerk te gaan.
Tot gauw! En eh, neem je vrienden mee!
Groeten, Jan, Jetty, Fabiënne, Laurens-Jan,
Marieke

Club De Parel

TieNerClub IMPACT

Jeugddienst

Kinderen van groep 3&4
Woensdagmiddag van 13.45-15.00 uur,
om de week

Jongeren 12-15 jaar
Zaterdagavond om 19.30 uur, om de week

Een paar keer per jaar organiseert de
jeugddienstcommissie op zondagavond
een jeugddienst. In deze laagdrempelige
dienst willen we met elkaar God
ontmoeten. Er is een spreker en een band
of koor. We zingen verschillende liederen
uit verschillende bundels. We hopen dat
dit jouw dichter bij God mag brengen.

Zit je in groep 3 of 4 en vind je het fijn om
op woensdagmiddag met leeftijdsgenootjes
iets leuks te doen? Bij club De Parel luisteren
we samen naar een Bijbelverhaal, zingen
en bidden we samen, knutselen we of
we gaan met mooi weer buiten een spel
doen...
Is dit iets voor jou? Je bent dan van harte
welkom vanaf september om de week van
13.45 uur tot 15.00 uur. Neem gerust een
vriendje of vriendinnetje mee!
Groeten van Tina en Wendy,
leiding van De Parel

TieNerClub ‘IMPACT’ is een dynamische club
voor tieners van 12-15 jaar, die jullie op een
speelse wijze laat kennismaken met het
christelijk geloof. We ondernemen allerlei
leuke, gezellige en serieuze dingen. Als
leiding van TieNerClub ‘IMPACT’ kijken we uit
naar een nieuw seizoen in deze bijzondere
tijd. We hopen je weer van harte welkom te
heten op de zolder van ELIM. Volg voor de
laatste updates en startdatum de Elimbode of
kijk op elimtharde.nl! Tot snel!
Groeten namens TieNerClub ‘IMPACT’
Bianca, Marije, Ludwin, Henry en Gerrit Jan

Data 2020/2021

30 augustus - 1 november - 24 januari 11 april - 6 juni

Houd voor actuele data van de clubs de Elimbode
en de Elim website (elimtharde.nl) in de gaten.

Groetjes van leiding club de Regenboog
Groeten van de leiding

Informatie over de catechisatie kun je lezen in
de Elimbode of neem contact op met ds. Post.

