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Bible Basics

Project Kinderkoor

Bible Basics is er tijdens de kerkdienst voor
jongeren vanaf groep 8. 15 minuten voor aanvang van de
kerkdienst kun je inlopen in De Bovenkamer! Andere
momenten hebben we op de zondag eindemiddag + eten!

Hou je van zingen? Dan is dit iets voor jou!
Een paar keer oefenen na kerktijd en dan een optreden
met Pasen in de kerk. Kom jij ook?

Zondagavond
13 januari Nieuwjaars-GOURMET
Zondagmorgen 24 februari
Zondagavond
24 maart + eten
Zondagochtend 14 april Palmpasen XL-dienst
Donderdagavond18 april The Passion kijken
( locatie volgt later! )
Zondagavond
19 mei + eten
Zondagochtend 23 juni knd-XL-dienst: thema volgt later!
Zondag overdag 30 juni
uitje aan het eind van het seizoen !
Zondagochtend 14 juli Kerk – en Schooldienst
Zondagochtend 8 september Startzondag
Meer info: Jessica Kruis ( jessica_schellevis@hotmail.com )

Voor de ouders:
Ook vrijwilliger worden binnen de
activiteiten van de kerk?
Lijkt het jou wat om met jongeren bezig te zijn?

Meer info:

Zondag 21 april Pasen

Meer info: Ria vd Kruk ( bvdkruk@muurkrant.nl )

Kindernevendienst
(specials)
Elke zondagochtend wordt een kindernevendienst gevierd
voor kinderen vanaf groep 1. De komende specials zijn:

40-dagen project op de volgende zondagen:
10, 17, 24, 31 maart en 7, 14 april
Dit project wordt gehouden tijdens de bijeenkomsten van
de kindernevendienst.
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

14 april
21 april
23 juni
14 juli
8 sept.

Palmpasen XL-dienst
Pasen
XL-dienst thema: volgt later !
Kerk – en Schooldienst
Startzondag

Meer info:
Hellenie vd Kruk ( hvanderkruk@yahoo.com )
Petra Oldriks (petra-oldriks@hotmail.com )

Martin Koevoet
jeugd@pgmonster.nl / 06-27300628

Oppas voor de allerkleinsten

Like de facebookpagina
Jongerenwerk Monster
Ook benieuwd en geïnteresseerd welke activiteiten er zijn
in De Hoeksteen? U en jij zijn altijd hartelijk welkom!

Voor de allerkleinsten is er
oppas in de oppasruimte!

Meer info: www.pgmonster.nl

Wil je meer weten over de activiteiten voor jouw en je vrienden? Heb je vragen? Heb je ideeën? Email naar: jeugd@pgmonster.nl

