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Activiteitenkalender Pasen 2019
Binnen het jeugdwerk worden er door het jaar heen veel activiteiten georganiseerd. Ook met PA-
SEN. In de nieuwsbrief treft u een overzicht aan van alle activiteiten. Stuur gerust een mail naar 
rien.prinsen@gmail.com als u
- zich wilt aanmelden als vrijwilliger om mee te helpen bij een activiteit
- uw kind(eren) wilt aanmelden voor een activiteit (hoeft niet, maar wordt wel op prijs gesteld)
- input, vragen, suggesties of opmerkingen heeft over de kalender

Namens de jeugdraad en met vrolijke paasgroet,
Rien Prinsen
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De Kalender
Datum Tijd Activiteit Doelgroep

9 maart 13.00 uur Basiscatechese Afsluitende activiteit

10 maart 10.00 uur Kindernevendienst XL Kinderen groep 1-8 basisschool

10 maart 10.00 uur Jeugdkerk 12+ Jongeren van 12 t/m 15 jaar

17 maart 10.00 uur Kindernevendienst Paasproject Kinderen groep 1-8 basisschool

24 maart 10.00 uur Kindernevendienst Paasproject Kinderen groep 1-8 basisschool

24 maart 10.00 uur Jeugdkerk 16+ Jongeren van 12 t/m 15 jaar

31 maart 10.00 uur Kindernevendienst Paasproject Kinderen groep 1-8 basisschool

6 april 20.00 uur Soosavond Jongeren van 16 jaar en ouder

7 april 10.00 uur Kindernevendienst Paasproject Kinderen groep 1-8 basisschool

13 april 14.30 uur Palmpasenstokken maken + 
pannenkoeken eten

Kinderen groep 1-8 basisschool

14 april 10.00 uur Optocht Palmpasen in de stad Kinderen groep 1-8 basisschool

14 april 10.00 uur Jeugdkerk 12+ Jongeren van 12 t/m 15 jaar

20 april 18.30 uur Lichtjestocht Kinderen van 2 t/m/ 10 jaar

20 - 21 april ntb Paaswake Jongeren 12 jaar en ouder

21 april PASEN
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Afsluitende activiteit basiscatechese
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is de afsluitende activiteit voor de basiscatechese nog een geheim 
voor de kinderen. Dus ook voor u…… en mij….. Er gaan wat geruchten over een speurtocht…
De afgelopen maanden hebben de kinderen een leuke tijd gehad bij de basiscatechese. Verhalen zijn verteld, 
de kinderdienst van 3 maart is door de kinderen voorbereid en de kids hebben elkaar beter leren kennen. Ook 
de vrijwilligers waren erg enthousiast over de leuke groep!

Paasproject Kindernevendienst
Het thema is ‘Leve het Leven’. Aan de hand van dit thema wordt het verhaal van Pasen verteld; van de be-
proeving van Jezus in de woestijn tot aan de opstanding met Pasen. Het is leuk om alle bijeenkomsten van de 
kindernevendienst bij te wonen, want dan krijg je het hele verhaal mee! Je bent van harte welkom!

Kindernevendienst XL
Op 10 maart is, zoals elke 2e zondag van de maand, de Kindernevendienst XL. De kinderen gaan direct om 
10.00 uur naar zaal 2. Daar wordt in het eerste deel stilgestaan bij de 10 geboden, en in het tweede deel 
wordt de aftrap gegeven van het Paasproject van de kindernevendienst.

Jeugdkerk 12+ en jeugdkerk 16+
Bij de jeugdkerken worden de Paaskaarsen gemaakt. Zowel de grote Paaskaars in de kerk als de Jeugdkerk-
kaars worden door de jongeren ontworpen en gemaakt! Een mooie manier om verbinding te maken tussen de 
jeugdkerk en de eredienst. In de Paasnachtdienst worden de kaarsen door de jongeren de kerk in gebracht.

10-tjes acties Junior
De jeugdkerk 12+ gaat in samenwerking met de CUC meehelpen om geld in te zamelen voor het CUC-pro-
ject. Iedere 12+ er krijgt een EUR 10,00. Het doel is uiteraard om dit bedrag door het houden van acties te 
vermeerderen. Op 10 maart is de aftrap in de jeugdkerk! 

Palmpasenstokken maken
We gaan weer op de zaterdag voor Palmpasen, 13 april, palmpasenstokken maken. We hopen net als afgelo-
pen jaar op een grote opkomst aan kinderen. En een grote opkomst aan helpende ouders. We werken met veel 
enthousiasme heel hard om er mooie stokken van te maken. De middag begint om 14.30 uur en we sluiten af 
met het eten van pannenkoeken. Als er specifieke dieetwensen zijn, houden we daar natuurlijk rekening mee. 
Geef dit gerust aan bij de aanmelding bij a.m.molenbroek@gmail.com.

Optocht palmpasen in de stad
Op 14 april lopen we met de verschillende kinderen en hun ouders van onze kerk mee met de Palmpasen-
optocht in de binnenstad van Deventer. We vertrekken vanuit de Lebuïnuskerk. Verder langs de Russisch or-
thodoxe kerk en de katholieke kerk. Een hele belevenis. Aanmelden bij a.m.molenbroek@gmail.com.

Lichtjestocht
De lichtjestocht wordt op stille zaterdag 20 april 19.00 uur, gehouden. De kinderen gaan op zoek naar zeven 
lichtjes. Telkens vinden ze een lampje. Zo wordt het steeds lichter. Terug in de kerk vertelt de dominee het 
verhaal van Goede vrijdag en Pasen. Aan het eind vormen de kinderen en begeleiders een kring en steken ze 
ook zelf een lichtje aan.  Aanmelden bij a.m.molenbroek@gmail.com

Paaswake
In de Paasnacht (20-21 april) waken we met jongeren in de leeftijd van 12-24 jaar. Afgelopen jaar was het 
een bijzondere Paaswake. Dat zal de Paaswake van 2019 ook weer worden. Tijd voor spel, bezinning, actie, 
chillen en paasvuur. De nacht wordt afgesloten met een lekker en welverdiend Paasontbijt.
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