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Club groep 4 t/m 8 de Ontmoeting 
Afgelopen jaar zijn er een aantal kinderen bijgekomen, we hebben ongeveer 80 kinderen onder onze hoede. Ook dit jaar heeft 
het clubkamp weer plaatsgevonden in Appelscha, er waren zo’n 65 kinderen aanwezig. De clubavonden zijn in de MFA 
Kloosterveen. Verder geen bijzonderheden 
 
Kindernevendienst de Ontmoeting 
Het aantal kinderen per dienst wisselt erg. Met Kerst en Palmpasen zijn er meer kinderen. Gemiddeld verwachten we 10 
kinderen per dienst.  
 
Oppasdienst de Ontmoeting 
Alles liep op rolletjes. Het rooster wordt via de mail en de website bekend gemaakt.  
 
Kindernevendienst De Bron 
Iedere zondag is er in De Bron tijdens de kerkdienst een Kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. We 
beginnen de Kindernevendienst meestal met een praatje, even kennis maken voor zover we elkaar nog niet kennen. De tijd 
vullen we met verhalen, eventuele liedjes en knutselmogelijkheden uit “Kind op Zondag”, en tijdschrift uitgave van Kwintessens 
wat veelal aansluit op het leesrooster van de erediensten. Bij de bijzondere dagen van de kerk volgen we meestal een Project. 
Omdat het aantal kinderen per keer wisselt wordt het Project ‘per keer’ aangeboden en pas aan het eind wordt ‘de rode draad’ 
van het project samengevat. 
Het aantal kinderen verschilt per zondag. Van geen kinderen tot ongeveer 6 kinderen. Een enkele keer zijn er meer kinderen, 
vaak ‘gastkinderen’ of kinderen die met opa en oma mee gaan naar de kerk.  
 
Oppasdienst De Bron 
Iedere zondag is er in De Bron tijdens de kerkdienst Oppasdienst voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De oppasruimte is 
in de hal van basisschool Het Kompas. Hier kan gebruik worden gemaakt van de materialen die er staan of liggen en de 
Oppasdienst heeft ook eigen materialen die opgeslagen zijn in de Jeugdruimte. 
Het aantal kinderen verschilt per zondag. Van geen kinderen tot ongeveer 4 kinderen.  
 
Provider 
Voor de jeugd van 12 tot 20 jaar wordt er 1x per maand Provider georganiseerd. De activiteit wordt meestal op vrijdagavond of 
zaterdag gehouden. Bijzonder is dat er meer kinderen aan de onderkant bijkomen en de ouderen blijven hangen omdat het zo 
gezellig is. De opkomst is wisselend maar ligt meestal tussen de 15 en 25 jongeren. Het totaal aantal Providers ligt op bijna 30 
personen. De avonden worden door verschillende volwassenen georganiseerd, waardoor iedereen maar 1 of 2 avonden per 
seizoen voor zijn rekening hoeft te nemen. Dit werkt prima. 
 
Believe4Youth 
Voor dezelfde jeugd van 12 tot 20 jaar is er elke eerste zondag van de maand Believe4Youth. Dit wordt gehouden tijdens de 
kerkdienst in de Ontmoeting. In eerdere jaren werd het afwisselend in de Bron en de Ontmoeting gehouden, maar aangezien er 
geen jeugd vanuit de Bron aanwezig was, is daarmee gestopt. Bij Believe4Youth wordt aan de jeugd een alternatief voor de 
reguliere kerkdienst aangeboden. Het aantal jongeren varieert van 4 tot ongeveer 10. 1x per jaar wordt er door de groep een 
kerkdienst georganiseerd in de Ontmoeting, om aan de gemeente te laten zien wat Believe4Youth inhoudt. 


