
Jeugdwerk overzicht 2019-2020! 

@crèche - 0 tot 4jaar 
Tijdens de kerkdienst op zondagochtend is er crèche voor de allerkleinste (0 tot 4 
jaar). Voor de kerkdienst kun je je kind komen brengen en er staat iemand klaar om 
je welkom te heten. Er is van alles te doen. Kinderen kunnen spelen met blokken, 
auto’s, keukentje enz. En natuurlijk is er ook tijd om een boekje te lezen of om te 
kleuren. Tegen het eind van de kerkdienst komen de crèchekinderen voor de 
slotzang en de zegen naar de kerkzaal. Kortom welkom! 

@Kindernevendienst – 4 t/m 12 jaar 
De kindernevendienst is elke zondagmorgen tijdens de ochtenddienst, zowel in de 
Barbarakerk als in de Open Hof. De kinderen luisteren in de eigen ruimte naar een 
Bijbelverhaal. Ze praten erover na en gaan met een verwerkingsvorm met het 
verhaal aan de slag. Er zijn twee groepen: van 4 t/m 7 jaar en van 8 t/m 12 jaar. Als 
de kinderen naar de middelbare school gaan, nemen ze afscheid van de 
kindernevendienst. Nieuwe kinderen en nieuwe leiding zijn welkom! 
Vragen of meer info: knd.pkn.culemborg@hotmail.com 
 

@Rock Solid – 11 t/m 14 jaar 
Ben je tussen 11 en 14 dan is Rock Solid de uitsmijter van je weekend. Om de week 
hebben we allerlei leuke, grappige spelletjes rondom een thema. Natuurlijk zijn we 
ook serieus, met allerlei vragen en onderwerpen, en in de preek van de week 
zoeken we wat God in de bijbel ervan vindt.  Daarna is er lekker chillen met snacks 
uit de frituur, tafeltennis en voetbal.  
Kom gezellig op zondag avond naar de Open Hof (Beethovenlaan 2) we starten om 
18:30 en zijn om 20:30 klaar, het is elke tweede week van september tot begin juni.  
Neem gerust een vriend of vriendin mee!  
Voor verder vragen Cornelis Visser: 06 14277464 of  chjvisser@gmail.com 
 

@Youngchurch 12 t/m 16 jaar  
Youngchurch is de nieuwe naam voor de bijeenkomsten van jongeren van ongeveer 
12 tot en met 16 jaar tijdens de PKN-kerkdienst in Culemborg. Eén keer per maand 
komen we bij elkaar van 10 tot ongeveer 11.15 uur. Samen met andere jongeren 
mag je daar ontdekken hoe jij over geloven, kerk, God, liefde en andere belangrijke 
onderwerpen denkt. Het is een gezellig uur waar we een spel doen, naar een 
verhaal luisteren, iets maken, muziek luisteren, iets uitbeelden, praten of een 
filmpje kijken. De data vind je in de weekbrief, het kerkblad of je stuurt je mobiele 
telefoonnummer naar elsvandergiessen@gmail.com, dan ontvang je een berichtje 
vlak voordat we weer bij elkaar komen. Tot ziens! Els van der Giessen 
 

@Solid friends 15 t/m 18jaar 
Één keer in de twee weken is het zover, Solid Friends. Een club waar iedereen zich 
thuis kan voelen. Een plek waar jongeren een veilige omgeving ervaren. Een plek 
waar we met tieners en leiding God ontmoeten en leren over hem. Doormiddel van 
verschillende thema’s praten we over God, onze persoonlijke ervaringen en mening. 
Elke avond is er ruimte om elkaar te ontmoeten, te kletsen en te lachen. En dit 
allemaal onder het genot van chips, een frikandel of een kaassoufflé!! 
 
 

@World Servants 16 jaar en ouder 
Wil jij ook wel op vakantie naar een ver land? Als je in 2020 16 jaar of ouder bent of 
wordt, kan dat met de christelijke organisatie World Servants. 
Als je dan toch in het land van jouw keuze bent, ergens in Afrika, Zuid-Amerika of 
Azië, kun je gelijk met je mede-reizigers meehelpen om leeftijdsgenoten in dat land 
een betere toekomst te geven door voor hen te bouwen. Als je deze reis niet zelf 
kunt betalen, kun je met andere Culemborgse deelnemers aan deze reis gezamenlijk 
je deelnemerskosten met acties bij elkaar verdienen en sparen. 
Voor je reis in 2020 kun je jezelf tot uiterlijk 15 september 2019 aanmelden bij  
Henni Versteeg en Cor Bakker: tel 516130/ 0628446626 of 
email:Culemborg@worldservants.nl. 
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