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Hoi,

Wat leuk dat je even de tijd neemt om door ons boekje heen te 
bladeren. Zoals je zult zien, zijn er weer heel veel supertoffe activiteiten 
en bijeenkomsten - voor alle leeftijden! We kijken er naar uit om je op 
een van die activiteiten te ontmoeten.

Waarom? Nou, allereerst omdat we ervan overtuigd zijn dat geloven bij 
ons leven hoort. Geloven kan je rust geven en je helpen bij het maken 
van keuzes. Tegelijkertijd is geloven lang niet altijd gemakkelijk. Soms 
heb je zelf misschien lastige vragen. Of je bent een van de weinigen in 
je klas of vriendengroep die naar de kerk gaat of iets met het geloof 
heeft. Dat is de tweede reden: praten met leeftijdsgenoten en samen 
leuke dingen doen helpen om te groeien in je geloof en je te verdiepen 
in de Bijbel. En tot slot: het is gewoon ontzettend gezellig. We hebben 
de leukste leiding en doen de tofste dingen. 

Wat we belangrijk vinden om te zeggen, is dat we als kerk veel meer 
doen en zijn dan de zondagse kerkdiensten. Die kerkdiensten zijn 
trouwens erg interessant. Voor de allerkleinsten is er oppas, voor de 
kinderen van de basisschool kindernevendienst en voor de jongeren is 
er jeugdkerk. Daarnaast zijn er tal van speciale vieringen die ook voor 
jou aansprekend zijn.



V
O
O
RW

O
O
RD

Maar zoals gezegd, de kerk is meer dan de zondag. Ook doordeweeks is 
er veel te beleven zoals de jeugdclubs en catechisatie. Check het 
boekje: er is voor elke leeftijd iets te doen en je bent altijd welkom!

Soms heb je misschien meer behoefte om in je eentje met iemand te 
praten. Omdat je met bepaalde vragen zit. Of omdat je heel erg blij 
bent. Of juist omdat je je helemaal niet fijn voelt. Ook dat is bij ons 
mogelijk. Kijk maar bij Jeugdpastoraat. Je mag altijd met een van ons 
contact opnemen als je wilt praten. Wij willen graag voor jou, je familie 
en je vrienden een thuis zijn!

En mocht je iets willen organiseren, bespreken of wat dan ook…. je 
kunt ons altijd benaderen. Dan zullen we met elkaar kijken wat we voor 
jou kunnen betekenen.

Wat zijn jouw ideeën? Wil je jouw eigen activiteit organiseren? Je kunt 
ons altijd benaderen.
Dan zullen we met elkaar zien, wat er nodig is en wat wij voor jou 
kunnen betekenen.

Beste ouders,

Fijn dat jullie interesse tonen in ons jeugdwerk! Geloven begint immers 
thuis. Hoe jullie als ouders je verhouden met geloof, het leven, de kerk, 
bepaalt voor een deel de weg die jullie kinderen zullen gaan. 
Met ons jeugdwerk willen we jullie ondersteunen in de geloofsopvoe-
ding. Het jeugdwerk vraagt om een wisselwerking tussen ons als 
vrijwilligers, de kinderen en jullie als ouders. We hopen dat jullie ons 
jeugdwerk een warm hart toedragen en jullie kinderen willen stimule-
ren om aan activiteiten mee te doen.
We realiseren ons dat het geloofsgesprek in het gezin lang niet altijd 
eenvoudig is. Wij zoeken naar wegen om jullie daarbij te ondersteunen. 
Zo zullen er avonden rond geloofsopvoeding worden aangeboden en 
zal er “een geloofskoffertje” door de gemeente gaan. Nieuwsgierig 
geworden? Blader rustig verder. Voel je vrij om met ons contact op te 
nemen.

Dominee Alexander Veerman  06 836 63 420
Jeugdouderling Jeroen Dubbeldam 06 514 46 636
Jeugdouderling Petra Elhalky  06 404 34 988
Jeugdouderling Gert van Tent  06 835 79 938
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Kerkdienst
Elke zondag zijn er om 09.30 uur en om 18.00 uur kerkdiensten in de 
Gereformeerde Kerk Sliedrecht (Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat). 
Een deel van de activiteiten in deze folder vinden plaats tijdens of rond 
deze diensten in De Voorhof, het ontmoetingscentrum van de kerk. 
Om 18.00 uur zijn er geregeld diensten met een bijzonder karakter, 
zoals Zondagavondzang, TOP2000, Open Deur Dienst, Peuter- en 
Kleuterdienst, Taizéviering. Actuele informatie over onze diensten 
en/of activiteiten is te vinden op onze website www.gksliedrecht.nl of 
in de lokale kranten Het Kompas of De Merwestreek.
 

O
P
P
AS

Kinderoppas
Iedere zondagmorgen en met Kerst en Hemelvaart is er tijdens de 
ochtenddienst Kinderoppas voor kinderen tot 4 jaar. Een kwartier voor 
aanvang van de dienst is er oppas aanwezig. De wegwijzers met 
daarop "oppas" wijzen de weg naar de ruimte van de oppas.
De kinderen kunnen tijdens de dienst spelen, knutselen, kleuren, lezen 
of zingen.  Voor de allerkleinsten staat er een box en zijn er 
kinderstoelen aanwezig. Er zijn altijd twee personen aanwezig om op 
te passen.  

Tijdens de collecte kunnen de kinderen opgehaald worden om samen 
met de ouders in de kerk het slotlied mee te zingen en de Zegen te 
ontvangen. Zo ervaren ook de allerjongsten alvast een stukje van de 
dienst. 

Voor meer informatie over de oppas of als u/jij mee wilt draaien in de 
oppasdiensten dan kunt u contact opnemen met Annienke 
Vastenhout (0628348330).

Minikerk

Bij de minikerk draait het helemaal om 
peuters en kleuters. In een viering van 
maximaal een half uur beleven we een 
Bijbelverhaal: kijken, luisteren, proeven 
en voelen. Dominee Beer is “de dominee” van de minikerk.

Na afloop drinken we nog limonade 
en is er voor de (pleeg)ouders en 
grootouders gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten.

We organiseren drie vieringen per seizoen. 
Houd Ik Geloof of de regionale krant in de gaten voor actuele data 
en tijden. 
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Jeugdkerk.......wat is dat?

Bij de jeugdkerk hebben we onze eigen kerkdienst. Gewoon tijdens de 
kerkdienst in de kerk, maar dan relaxed boven in de Voorhof met je 
benen op tafel.
We volgen onze eigen volgorde (onze liturgie) en met elkaar staan we 
stil bij een onderwerp dat aansluit bij het jaarthema. Daarnaast doen 
we een leuk opstapspel, luisteren we naar muziek en sluiten we af met 
drinken en koek.

Jeugdkerk......voor wie is dat dan?
Voor jongeren van 12 t/m 16/17 jaar van het voortgezet onderwijs 

Jeugdkerk.......hoe laat?
Kom om ongeveer 9:15 uur naar de Voorhof, zodat we op tijd in de 
kerkenraadskamer kunnen zijn waar we samen met de ouderling van 
dienst een zegen vragen over onze jeugdkerk. Daarna gaan we naar 
boven en gaan we beginnen. We eindigen meestal rond dezelfde tijd 
als de kerk beneden.
Maar vaak blijven we nog even voor drinken/koek en om even verder 
bij te kletsen.

In principe komen we elke derde zondag van de maand bij elkaar, maar 
dat passen we ook nog wel eens aan; zo flexibel zijn we. Via een app-
groep houden we elkaar op de hoogte.

Neem gerust iemand mee. De jeugdkerk is echt niet alleen voor 
jongeren van onze kerk!

We zien jullie in de Jeugdkerk!!!

Op de volgende data ben je welkom:

22-09-2019  19-01-2020 17-05-2020
20-10-2019  16-02-2020 21-06-2020
17-11-2019  15-03-2020
22-12-2019  19-04-2020 

Mettie van den Dool, Elyne de Zwart, Reijer van den Herik en 
Jacco Bons
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Huiscatechese? Wat is dat?

Eerst even een stukje geschiedenis: Het woord “catechese” of  “catechisatie” 
komt uit het Grieks en betekent ongeveer: “onderwijs door vraag en 
antwoord”. Al in de eerste christelijke gemeenten, zo’n 2000 jaar geleden, 
kwamen jongelui en nieuwe gemeenteleden bij elkaar om samen te praten 
en te leren over het geloof, de bijbel en de kerk. Dit gebeurde onder leiding 
van een gemeentelid. Deze leider werd “catecheet” genoemd en de mensen 
in de groep “catechisanten”. En eigenlijk is dat altijd zo gebleven in de kerk. 
Ook in onze kerk bestaat catechese nog steeds. Een groepje jongelui van 
ongeveer je eigen leeftijd (12 tot 16 jaar) komt regelmatig op een vaste 
avond even een momentje bij een volwassen gemeentelid thuis. Vandaar het 
woord huiscatechese. Op zo’n avond hebben we het met elkaar over allerlei 
onderwerpen die te maken hebben met de kerk, de bijbel en het geloof. 

Wat voor soort onderwerpen dan?
We werken per jaar in 3 thema-blokken: over de bijbel (1), over de kerk (2), 
over geloven en christen zijn in de wereld van vandaag (3). Binnen die thema-
blokken kan er van álles aan de orde komen. 5
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Kindernevendienst
 
Met uitzondering van de vakantieperiode, kunnen de kinderen in de 
leeftijd van de basisschool de kerkdienst verlaten voor hun eigen 
‘Dienst van het Woord’.
Tijdens de kindernevendienst (KND) wordt een bijbelverhaal centraal 
gesteld. Dat verhaal wordt verteld of voorgelezen.
Er wordt met de kinderen gezongen en gebeden en een verwerking 
gemaakt. Veelal zal het bijbelverhaal dat centraal staat in de kerkdienst, 
ook aan de orde komen bij kindernevendienst.
De leiding van de KND bereidt gedurende het gehele kerkelijk seizoen, 
verschillende speciale activiteiten voor.
De bijzondere aandacht gaat uit naar de Adventsperiode, de 
Veertigdagentijd en Pasen, Pinksteren en Hemelvaart.
Doel hiervan is om deze dagen feestelijk te vieren.

De KND wordt in principe in drie groepen verzorgd:

– Groep I      : groep 1 t/m 3 van de basisschool;
– Groep II     : groep 4 t/m 6 van de basisschool;
– Groep III    : groep 7 en 8  van de basisschool.

Alle groepen hebben wekelijks KND.
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Hoe wordt zo’n onderwerp dan behandeld?
Dat kan op allerlei manieren. Vaak door middel van een gesprek over iets 
dat we samen lezen, of een spel, een creatieve opdracht, een bezoek, een 
quiz, een filmpje, een discussie; noem maar op. De bedoeling is dat we 
leren van elkaar en van de catecheet, en dat we veel van gedachten 
kunnen wisselen.  En ter geruststelling: huiswerk is er niet bij; dat krijg je op 
school al genoeg!

Hoeveel tijd kost huiscatechese?
Eén bijeenkomst duurt 3 kwartier. Per jaar zijn er 3 blokken van 5 à 6 
bijeenkomsten, dus in totaal:  18 x per jaar, dat komt neer op ongeveer 1x 
per week tussen september en mei. In de schoolvakanties is er geen 
catechese. Omdat een bijeenkomst niet zo lang duurt, heb je die avond 
nog genoeg tijd over voor andere dingen, zoals je sport, of je huiswerk.

En op welke avond is het dan?
Dat bepalen we met elkaar tijdens de zogenaamde “indelingsbijeenkomst”. 
Die is op maandag  na de startzondag (16 september), om 19.00 uur in de 
Voorhof. Dan kijken we hoe we de groepen verdelen en wie op welke 
avond kan. 

En als je (bijna) nooit in de kerk komt? Of je hebt je twijfels over 
het geloof? Of het boeit je niet?
Dan vinden we het juist leuk als je komt. Want iedereen mag z’n eigen 
mening hebben. Het is boeiend om met je leeftijdgenoten eens over dingen 
te praten, die je op school niet zo gauw ter sprake zou brengen. Het is 
gewoon leuk om naar elkaars meningen te luisteren. En... we spreken altijd 
af: wat in de groep wordt verteld, blijft binnen de groep.  Daarover praten 
we niet met anderen. Ook niet met je ouders. En dat is een veilig gevoel.

Waarom eigenlijk bij iemand thuis, en niet in de kerk?
Omdat we thuis wat gezelliger bij elkaar zitten.  Lekker op de bank met 
elkaar, iets te drinken en te eten erbij. Dat kletst makkelijker. En na een 
drukke schooldag mag het best even wat chill zijn, toch?

Dus...
We hopen dat je een beetje een indruk hebt van wat huiscatechese is. Maar 
vooral hopen we dat je in het komende seizoen zult meedoen! Kom 
daarom in ieder geval even naar de indelingsbijeenkomst. Dat duurt maar 
een half uurtje, maar dan ontmoet je vast de anderen en kun je meebeslis-
sen over een geschikte avond. Doen! Leuk als je komt! Vrijblijvend een 
avondje proberen mag ook. 

Meer weten? Mail even met een van de catecheten:
Ellen de Vries (j.vries679@upcmail.nl)
Jolanda Maaskant (jolanda.maaskant@hotmail.com)

HU
I
SCAT

ECHESE

6



CL
U
BS

Clubs!

Van september t/m mei is er elke week (behalve in de vakanties) club! 
De club is er voor alle leeftijden: van groep 1 van de basisschool t/m de 
laatste klas van het voortgezet onderwijs. 

Wat we doen!
Spelletjes, sporten, over het geloof praten, knutselen, zingen, bidden 
en gewoon gezellig met elkaar zijn! Behalve elke week club organise-
ren we activiteiten zoals de jeugdweek, kinderkerstfeest en als hoogte-
punt: het jaarlijkse kamp! Met als basis het christelijke geloof willen we 
een fijne en veilige plek zijn waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten 
en leuke dingen met elkaar kunnen doen. 

Kamp!
Als afsluiting van het clubseizoen organiseren we elk jaar een spette-
rend kamp voor alle kinderen van de clubs en uit de kerk. Een paar 
trefwoorden: Sporten, bonte dag, kampdienst, gek doen, zingen, 
speurtocht, snoepen, buiten spelen, verkleden, weinig slapen en 
vooral heel veel gezelligheid. Kortom, je moet er gewoon bij zijn. Het 
kamp is dit seizoen met Hemelvaart, 20 tot en met 23 mei 2020.

Info!
De clubcontributie bedraagt € 3,00 per maand. Hiervan kopen we 
lekkere limonade en af en toe een snoepje maar ook knutsel- en 
spelmateriaal. Ook sparen we met alle clubkinderen elk seizoen voor 
een goed doel. Deze bijdrage komt op € 3,00 per seizoen. We sparen 
dit jaar voor een project van Kerk in Actie: ‘Kinderen in de Knel’.

De clubs worden gehouden in De Voorhof, het ontmoetingscentrum 
van de Gereformeerde Kerk, Middeldiepstraat / hoek Oranjestraat.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, wordt dan lid van 
onze besloten Facebook groep: Clubwerk Sliedrecht. 

Je bent van harte welkom op één van onze clubs! De clubs starten in 
de week van 16 september 2019! 

Wil je weten welke club bij jouw leeftijd past en wanneer dat is? Kijk 
dan op de volgende pagina:
 

7

Minikerk

Bij de minikerk draait het helemaal om 
peuters en kleuters. In een viering van 
maximaal een half uur beleven we een 
Bijbelverhaal: kijken, luisteren, proeven 
en voelen. Dominee Beer is “de dominee” van de minikerk.

Na afloop drinken we nog limonade 
en is er voor de (pleeg)ouders en 
grootouders gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten.

We organiseren drie vieringen per seizoen. 
Houd Ik Geloof of de regionale krant in de gaten voor actuele data 
en tijden. 
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Regenboogclub Kinderen groep 1 & 2 van de basisschool. 
Elke 2 weken op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur
Contactpersoon: Petra Elhalky
     p.elhalky@outlook.com / 0640434988
Start: woensdag 25 september 2019

Mozes & Mirjam  Kinderen groep 3 & 4 van de basisschool.
Elke maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur
Contactpersoon:  Kirsten Verhoeven
      verhoevenkirsten@hotmail.com / 0610558991
Start: maandag 16 september 2019

Benjamin & Thabitha Kinderen groep 5 & 6 van de basisschool. 
Elke dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur
Contactpersoon: Hannah Bakker 
     denaamishannah@hotmail.com / 06-39720310
Start:  dinsdag 17 september 2019 

Simson & Rebecca Kinderen groep 7 & 8 van de basisschool. 
Elke maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur
Contactpersoon: Marijn Mudde
     m.f.mudde@outlook.com / 0612076282
Start: maandag 16 september 2019

Milka  Tieners klas 1 en 2 voortgezet onderwijs. 
Elke woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur
Contactpersoon: Karin Mudde
     kmudde75@gmail.com / 06-51599881 
Start:  woensdag 18 september 2019

Jefta Tieners klas 3 en 4 voortgezet onderwijs.
Elke twee weken op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur 
Contactpersoon: Leonie Visser        
                              leonie_v22@hotmail.com / 06-48429676
Start:  woensdag 18 september 2019



Jeugd Pastoraal Werkers (JP-ers)

Wie zijn wij? 
Lydia van Sinttruye en Hanneke Hoogendoorn zijn Jeugd pastoraal 
werkers in segment 2 ( 16-30 jaar) 
 
Wat betekent pastoraat:?
Pastoraat betekent vooral omzien naar elkaar, wij willen graag met jou 
een band opbouwen. Praten over school, geloof, je vrienden of dat 
waar jij het over wil hebben. 

Hoe kom ik in contact:?
Wij houden twee keer per jaar een avond voor het segment om te 
ontmoeten en te praten. Dit jaar is dat op vrijdag 11 oktober en vrijdag 14 
februari. Meer informatie via de website, facebook van de kerk en de 
facebook pagina van segment 2 : Wij zijn er voor jou! (word ook gauw lid!) 
Nog leuker als je ons belt of appt… langskomen mag natuurlijk ook. 
Wel handig om dan even een afspraak te maken: Lydia: 06-51775536 of 
Hanneke 06-12685531 

Wandelen?
Iedere maand lopen wij op dinsdag een rondje met wie wil. Dit om te 
kletsen, te ontmoeten en vooral gezelligheid. Start 20.30 uur bij de Voorhof. 

Data?
Iedere dinsdag van de maand lopen wij een rondje met wie wil. Dit om 
te kletsen, te ontmoeten en vooral ook gezelligheid. Start 20.30 uur  
bij de Voorhof. 
Dinsdag 17 september dinsdag 7 januari dinsdag 28 april 
Dinsdag 15 oktober  dinsdag 4 februari 
Dinsdag 12 november  dinsdag 3 maart 
Dinsdag 10 december  dinsdag 31 maart 

Handig als je je even aanmeldt voor de wandel-app, stuur een berichtje 
naar Hanneke: “ja ik wandel mee!”  Dan maken wij een app groep voor 
iedereen die geïnteresseerd is. Uiteraard niet verplicht om iedere keer 
mee te lopen. Mocht het onverwacht niet doorgaan of data 
veranderen, dan houden wij je op de hoogte. 
Handig dus bij interesse om je even aan te melden. 
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Hoe wordt zo’n onderwerp dan behandeld?
Dat kan op allerlei manieren. Vaak door middel van een gesprek over iets 
dat we samen lezen, of een spel, een creatieve opdracht, een bezoek, een 
quiz, een filmpje, een discussie; noem maar op. De bedoeling is dat we 
leren van elkaar en van de catecheet, en dat we veel van gedachten 
kunnen wisselen.  En ter geruststelling: huiswerk is er niet bij; dat krijg je op 
school al genoeg!

Hoeveel tijd kost huiscatechese?
Eén bijeenkomst duurt 3 kwartier. Per jaar zijn er 3 blokken van 5 à 6 
bijeenkomsten, dus in totaal:  18 x per jaar, dat komt neer op ongeveer 1x 
per week tussen september en mei. In de schoolvakanties is er geen 
catechese. Omdat een bijeenkomst niet zo lang duurt, heb je die avond 
nog genoeg tijd over voor andere dingen, zoals je sport, of je huiswerk.

En op welke avond is het dan?
Dat bepalen we met elkaar tijdens de zogenaamde “indelingsbijeenkomst”. 
Die is op maandag  na de startzondag (16 september), om 19.00 uur in de 
Voorhof. Dan kijken we hoe we de groepen verdelen en wie op welke 
avond kan. 

En als je (bijna) nooit in de kerk komt? Of je hebt je twijfels over 
het geloof? Of het boeit je niet?
Dan vinden we het juist leuk als je komt. Want iedereen mag z’n eigen 
mening hebben. Het is boeiend om met je leeftijdgenoten eens over dingen 
te praten, die je op school niet zo gauw ter sprake zou brengen. Het is 
gewoon leuk om naar elkaars meningen te luisteren. En... we spreken altijd 
af: wat in de groep wordt verteld, blijft binnen de groep.  Daarover praten 
we niet met anderen. Ook niet met je ouders. En dat is een veilig gevoel.

Waarom eigenlijk bij iemand thuis, en niet in de kerk?
Omdat we thuis wat gezelliger bij elkaar zitten.  Lekker op de bank met 
elkaar, iets te drinken en te eten erbij. Dat kletst makkelijker. En na een 
drukke schooldag mag het best even wat chill zijn, toch?

Dus...
We hopen dat je een beetje een indruk hebt van wat huiscatechese is. Maar 
vooral hopen we dat je in het komende seizoen zult meedoen! Kom 
daarom in ieder geval even naar de indelingsbijeenkomst. Dat duurt maar 
een half uurtje, maar dan ontmoet je vast de anderen en kun je meebeslis-
sen over een geschikte avond. Doen! Leuk als je komt! Vrijblijvend een 
avondje proberen mag ook. 

Meer weten? Mail even met een van de catecheten:
Ellen de Vries (j.vries679@upcmail.nl)
Jolanda Maaskant (jolanda.maaskant@hotmail.com)

The Bible Friends
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Belijdenis doen?

Denk je na over belijdenis doen?
Misschien goed om nog even kort te noemen wat belijdenis doen 
inhoudt. Allereerst is het belijden van het geloof het beamen van je 
eigen doop. De meesten van ons zijn als kind gedoopt. De doop 
symboliseert dat je kind van God bent. Het is een teken van het 
verbond  tussen God en jou. Je ouders hebben de verantwoordelijk-
heid voor je geloofsopvoeding genomen door ‘ja’ te zeggen, en als je 
belijdenis doet, neem je zelf die verantwoordelijkheid. 
Belijden is persoonlijk, en tegelijkertijd hoort het ook middenin de 
gemeente. Met ons persoonlijk geloof staan we in de lange traditie van 
de kerk, en zijn we met andere gelovigen verbonden. Door het doen 
van belijdenis word je lid van de kerk, of verandert je lidmaatschap. 
Van dooplid word je belijdend lid.
De letterlijke betekenis van het Griekse woord voor ‘belijden’ is: 
hetzelfde zeggen, instemmen met. Met al onze eigen accenten staan 
we in de lange traditie van de kerk. We stemmen in met het Woord van 
God: Gods liefde geeft ons de ruimte om op adem te komen. 
Dit jaar is er opnieuw gelegenheid om deel te nemen aan belijdenisca-
techisatie. Het doen van belijdenis is niet gebonden aan een bepaalde 
leeftijd. Ook als je al lang geleden voor het laatst catechisatie hebt 
gevolgd, kan het zomaar zijn dat het verlangen om belijdenis te doen 
aanwezig is.  Zit je hier ook over na te denken of zou je meer informatie 
willen? 
Zou je weer eens een opfriscursus willen doen? 
Voel je vrij om met mij contact op te nemen of aan te schuiven bij de 
catechese. 

Opgave via al.veerman@gmail.com of 06 83663420
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ACTIVITEITEN SEIZOEN 2019-2020

Activiteiten voor de jeugd in het nieuwe seizoen! 
Wat? Waar? Voor wie? Wanneer? Organisator? 

Nachtje 
kamperen 

elders Voor iedereen 
Dag gasten welkom 

31-08/01-09 Elly Korevaar 
06-305 37 743 

Nachtje weg 
jeugd 

elders 12 – 21 jaar 28/29-09 Hanneke Hoogendoorn 
06-126 85 531 

Kinderdankdag Ger. Kerk Alle kinderen wo 06-11 
14:30 uur 

Zie Ik Geloof/ website 

Sirkelslag Kids Voorhof Groep 6 t/m 8 vr 15-11 
19:30 uur 

Zie Ik Geloof/ website 

Kinderkerstfeest Ger. Kerk  Alle kinderen di 24-12 
18:30 lampionnenoptocht 
19:00 viering 

Zie Ik geloof/ website 

Kindermusical 
“Esther” 

Ger. Kerk basisschoolkinderen zo 26-01 
12:30 – 18:30 

vliegendespeeldoos@gksliedrecht.nl 

Sirkelslag Young Voorhof Klas 1 t/m 4 VO vr 07-02 
19:30 

Zie Ik Geloof/ website 

Kinderbiddag N. Ger. kerk Alle kinderen wo 11-03 
14:30 

Zie Ik Geloof/ website 

Paaswake Voorhof Klas 1 t/m 4 VO 11/12-04 Zie Ik Geloof/ website 
Kamp Elders Alle kinderen van de clubs en 

de Kerk tussen de ±5 en 16 jaar 
20/23-05  
vertrek 18:30 

clubwerk@gksliedrecht.nl 

 




