jeugdactiviteiten
Doopsgezinde gemeente Haarlem

kalender 2013 | 2014

jaarprogramma 2013 | 2014

inleiding
Verdieping, verwondering, verbinding dat is het motto van het jeugdwerk
van de Doopsgezinde Gemeente Haarlem.
Wat betekent dat? Dat zijn de drie basisingrediënten van alle activiteiten.
Soms lijkt het er op papier niet in te zitten maar zie je het pas naderhand,
aan de stralende gezichten of de terugkerende gesprekken over een
programma in het verleden. Je kunt van te voren nooit helemaal inschatten
op welke manier iets indruk maakt op jongeren, maar dat is juist spannend.
In dit programmaoverzicht van 2013/2014 zijn alle activiteiten nog plat,
het is tenslotte maar tekst: onze voornemens. Wij zijn er zeker van dat we
met inbreng van de kinderen, jongeren, kader- en commissieleden nog veel
onverwachte dingen gaan gebeuren in een levendig en verrassend jaar.
Doe je mee?
Jonna Becker & Lodewieke Groeneveld jeugdwerkbegeleiders

Vereenigde Doopsgezinde
Gemeente te Haarlem
Frankestraat 24
2011 hv Haarlem
t 023 532 18 83
info@vdgh.nl | www.vdgh.nl

hummeltjes (0-5 jaar)

Jeugd- en jongerenhuis Sneel
Peuzelaarsteeg 4
2011 hv Haarlem
t 023 534 34 08
sneel@vdgh.nl | www.sneel.nl

Elke zondag tijdens de kerkdienst 10.30-11.30 uur. Lekker spelen onder leiding van
een ervaren vrijwilliger. Nieuw dit jaar is de ‘Kom in de Kring-viering’: een verhaal uit
een prentenboek staat centraal. Kijk voor meer informatie over deze methode op
www.komindekring.com. Wanneer deze methode een succes blijkt, zal volgend jaar
het aantal vieringen worden uitgebreid.
> zondag 8 december
Kom in de Kring viering
> zondag 12 januari
Kom in de Kring viering
> zondag 9 februari
Kom in de Kring viering
> zondag 9 maart
Kom in de Kring viering
> zondag 13 april
Palmpasen: knutselen
> zondag 22 juni
Jaarafsluiting: uitstapje

sneel (12-17 jaar)

Een plek alleen voor jongeren, in hartje Haarlem. Elke woensdag 15.00-18.00 uur
kun je er huiswerk maken, eventueel met hulp. Op vrijdag gaan we om 15.00 uur open.
Kom lekker chillen, muziek luisteren, kletsen, een spel spelen... We eten gezamenlijk
(A 1,50 per maaltijd) en vervolgens is er een creatief, interessant of uitdagend programma.
Vanaf 22.15 uur is Sneel open voor iedereen boven de 16 jaar.
Speciale activiteiten
> zaterdag 14 september
		
> zondag 15 september
		
> vrijdag 1 november
> zondag 10 november
> vrijdag 29 november
> vrijdag 6 december
> zondag 15 december
		
		
		
> dinsdag 24 december
> vrijdag 27 december
> vrijdag 3 januari
> vrijdag 17 januari
> donderdag 6 februari
		
> zaterdag 22 februari
> donderdag 29 mei
> vrijdag 27 juni

onder de verhalenboom (6-11 jaar)

Elke 2e en 4 zondag van de maand tijdens de kerkdienst 11.30 uur-12.30 uur (tenzij anders
aangegeven). Op een sociale, speelse manier ontdekken we Bijbelse thema’s met behulp
van verhalen en creatieve activiteiten. Het jaarthema is: Bijbelse feesten.
> zondag 22 september
Pesach
> zondag 13 oktober
Loofhuttenfeest
> zondag 27 oktober
Dankdag
> zondag 10 november
Allerheiligen
> zondag 24 november
Cultureel Kerstcafé voorbereiden
> zondag 8 december
Cultureel Kerstcafé voorbereiden
> zondag 15 december
Cultureel Kerstcafé in de kerk:
		
diverse optredens door jong en oud voor ouders,
		
vrienden en belangstellenden, 16.00-19.00 uur
		
kerkzaal, inclusief een feestelijke maaltijd
> dinsdag 24 december
Een spel in de kerk na de kerstnachtdienst
> zondag 12 januari
Bomenfeest
> zondag 26 januari
Sabbat en zondag
> zondag 9 februari
Bruiloft
> zondag 23 februari
Lotenfeest
> zondag 9 maart
Aswoensdag
> zondag 23 maart
Ongezuurde brodenfeest
> zondag 13 april
Palmpasen: knutselen
> zondag 20 april
Pasen
> zondag 27 april
Koningsdag
> zondag 11 mei
Begrafenis
> zondag 25 mei
Hemelvaart
> donderdag 29 mei
Giethoornkamp (t/m zondag 1 juni)
> zondag 8 juni
Pinksteren
> zondag 22 juni
Jaarafsluiting: uitstapje

Startweekend: acrobatiek in de Hout,
met aansluitend eten en filmnacht op Sneel
Themadienst Je steentje bijdragen
Sneelers doen dat ook
Spooktocht i.v.m. Halloween: kom griezelen!
Jongerendienst door Lodewieke 10.30-11.30 uur
Voorbereiden Cutureel Kerstcafé
Voorbereiden Cutureel Kerstcafé
Cultureel Kerstcafé in de kerk:
diverse optredens door jong en oud voor ouders,
vrienden en belangstellenden, 16.00-19.00 uur
kerkzaal, inclusief een feestelijke maaltijd
Een spel in de kerk na de kerstnachtdienst
Geen Sneel, wel filmnacht vanaf 20.00 uur
Nieuwjaarsfeest
Schaatsen
Informatieavond Pelgrimsreis 2014 voor deelnemers
en ouders
Pelgrimsreis 2014 (t/m zaterdag 1 maart)
Giethoornkamp (t/m zondag 1 juni)
Eindfeest

decksels (18+)

cultureel café

Gedragen door het jeugdwerk, maar voor alle gemeenteleden en belangstellenden.
Elke 3e zaterdag van de maand vanaf 20.00 uur wordt Sneel omgetoverd tot gezellig café
met open podium. Kom onder het genot van een culturele act een drankje drinken of
pak de microfoon en breng iets ten gehore. Elke bijdrage is welkom: een verhaal, een lied,
een gedicht of een applaus.
> zaterdag 21 november | zaterdag 19 oktober | zaterdag 16 november
zondag 15 december Speciale kersteditie in de kerk 16.00-19.00 uur | zaterdag 18 januari
zaterdag 15 februari | zaterdag 15 maart | zaterdag 19 april | zaterdag 17 mei
& zaterdag 21 juni

sneel serious (12-15 jaar)

* Excursies duren langer, gemiddeld van 10.00-12.00 uur

Elke 1e donderdag van de maand 18.00-22.00 uur in Sneel. In een informele sfeer met
elkaar koken en eten. Vervolgens een activiteit met een maatschappelijk en/of religieus
tintje, bijvoorbeeld een discussie, film of workshop.
> donderdag 3 oktober
Aandachtig dansen
> donderdag 7 november
Consumentisme
> donderdag 12 december
Sekte en isolatie
> donderdag 9 januari
Leefgemeenschap
> donderdag 6 februari
Minimalisme
> donderdag 6 maart
Homo ludens
> donderdag 3 april
Toekomst
> donderdag 1 mei
Dag van de Arbeid
> donderdag 5 juni
Jaarafsluiting

Elke 4e zondag van de maand tijdens de kerkdienst 10.30-11.30 uur in Sneel. Een programma waarin een Bijbels thema centraal staat. De zeer uiteenlopende activiteiten vergen
humor, creativiteit en inlevingsvermogen. Stilzitten is geen optie!
Het jaarthema is: Zeven werken van barmhartigheid.
> zondag 22 september
Inleiding
> zondag 27 oktober
Jullie gaven mij te eten en te drinken
> zondag 10 november
Jongerendienst door Lodewieke 10.30-11.30 uur
> zondag 24 november
Excursie*
> zondag 15 december
Cultureel Kerstcafé in de kerk:
		
diverse optredens door jong en oud voor ouders,
		
vrienden en belangstellenden, 16.00-19.00 uur
		
kerkzaal, inclusief een feestelijke maaltijd
> dinsdag 24 december
Een spel in de kerk na de kerstnachtdienst
> zondag 26 januari
Excursie
> zondag 23 februari
Geen Sneel Serious i.v.m. pelgrimsreis
> zondag 23 maart
Gevangenen bezoeken
> zondag 20 april
Pasen
> zondag 25 mei
Excursie
> zondag 29 mei
Giethoornkamp (t/m zondag 1 juni)
> zondag 22 juni
Jaarafsluiting: uitje

>>

