
Beste  

 

In het afgelopen jaar hebben we een aantal activiteiten opgezet voor de jeugd en jonge gezinnen. Zo zijn we 

in september gestart met Kidsclub, On Track en Follow Me. We hebben de eerste zondagavond van iedere 

maand vooralsnog gereserveerd voor een kerkdienst/bijeenkomst gericht op onze (oudere) jeugd/twintigers. 

Maandelijks zijn er de gezinsdiensten op de vierde zondagmorgen van de maand.  

 

We zijn hier erg blij mee, en we hopen jullie ook, en we hebben nog meer plannen. Zo willen we ook nog 

‘iets’ starten voor de 16+ jeugd. Verder willen we binnenkort in samenwerking met basisschool Kompas de 

‘schoolkerkdienst 2.0’ introduceren. Er zijn meerdere jonge ouders die een vorm van belijdeniscatechese 

willen volgen, om belijdenis van het geloof te doen. Eventueel in combinatie met het dopen van één of meer 

kinderen die nog niet gedoopt zijn. Anderen willen misschien wel aanhaken om zich meer te verdiepen in de 

kern van het christelijke geloof. 

 

Daarom nodigen we alle ouders met kinderen en tieners uit voor een bijpraatmoment waarin we evaluerend 

willen terugkijken en plannen makend vooruit willen kijken. De opkomst van vóór de zomervakantie heeft ons 

aangenaam verrast, hopelijk verrassen jullie ons ook in januari. 

 
Omdat de meesten een druk (gezins)leven hebben, hebben we drie avonden geprikt voor deze gesprekken: 

woensdagavond 11 januari en donderdagavond 12 januari van 20:00 tot 21:15 uur in de Dorpskerk, 

inloop vanaf 19:45 uur. En voor wie niet op één van deze twee avonden kan, is er op maandagavond 16 

januari ook nog de gelegenheid van 21.00 tot 22.00 uur in de Dorpskerk, inloop vanaf 20.45 uur. In de hoop 

dat het jou/jullie lukt om op één van deze drie avonden mee te praten over de kerk van de toekomst, met de 

focus op de gezinnen met jonge kinderen en tieners. 

 

We horen graag welke avond het beste uitkomt. Dan zorgen wij voor voldoende stoelen en drinken. Stel, 

jullie zijn met z’n tweeën en willen graag allebei meepraten, voel je dan ook vrij dat de één de 11e en de 

andere de 12e erbij is, of de 16e. Ook andere ouders met jonge kinderen en tieners die interesse hebben in 

de ideeën/onderwerpen zijn van harte welkom! 

 

Mocht geen van de avonden uitkomen, dan horen we nog wel graag welke gedachten jullie hebben bij hoe 

het nu gaat en wat anders/beter kan en welke ideeën enthousiast maken!! Dat kan door bijgevoegde 

reactieformulier in te vullen en door de brievenbus van Nassaustraat 1 te doen, door te mailen naar 

predikant@pgmaasdijk.nl of te appen naar 06-18766724. 

 

Als er verder nog vragen/opmerkingen zijn, we horen het graag. 

 

Mede namens jeugdouderling René van Heijningen een hartelijke groet, 

 

Floris den Oudsten v.d.m. 

Predikant Protestantse Gemeente Maasdijk  

mailto:predikant@pgmaasdijk.nl


Reactieformulier 

 

Wij kijken er naar uit om samen met jou te bouwen aan de kerk van de toekomst. Ben jij erbij? 

 

Na(a)m(en): __________________________________________________________________________ 

 

 Ik ben erbij op woensdagavond 11 januari 

 Wij zijn erbij op woensdagavond 11 januari 

 Ik ben erbij op donderdagavond 12 januari 

 Wij zijn erbij op donderdagavond 12 januari  

 Ik ben erbij op maandagavond 16 januari 

 Wij zijn erbij op maandagavond 16 januari  

 Helaas lukt het niet om aanwezig te zijn 

 

Thema’s 

Over onderstaande ideeën/onderwerpen zou ik graag door willen praten en/of meer informatie over willen. 

 

Voor de jeugd 

 Kidsclub, On Track en Follow Me zijn gestart : wat gaat goed, wat kan beter? 

 Nadenken over het starten van ‘iets’ voor de 16+ jeugd als vervolg op de jeugdkerk. Op een 

zondagmorgen, een zondagavond of een doordeweekse avond? 

 Nadenken over de invulling van de eerste zondagavond van de maand voor (oudere) 

jeugd/twintigers. Een kerkdienst voor deze doelgroep of meer een vorm van catechese/thema-

avonden? Korte vieringen/bijeenkomsten met daarna doorpraten in groepjes. Eventueel vooraf 

samen eten? 

  In samenwerking met basisschool Kompas willen we binnenkort de ‘schoolkerkdienst 2.0’ starten. Ik 

denk graag mee over de organisatie hiervan. 

 Een grote groep tieners komt wekelijks naar On Track en Follow Me en/of maandelijks naar de 

jeugdkerk. Ik heb het verlangen dat ze ook vaker zondag meegaan naar de kerkdienst. Herkennen 

andere ouders dat? En zo ja, hoe kunnen we dit samen proberen te stimuleren? Wat is daarvoor 

nodig? 

 

Je eigen geloof 

 Ik wil meer over het christelijke geloof weten door samen met anderen een verdiepingscursus over 

de kernthema’s van het christelijk geloof te volgen. 

 Ik heb nog nooit belijdenis gedaan en zou dat misschien nu best willen doen, maar niet alleen. 

 Ik ben geen lid van de kerk, maar zou dat wel willen worden. Formeel moet ik dan ook gedoopt 

worden, maar daar heb ik zo mijn gedachten bij. Ik ga graag in gesprek met de predikant en anderen 

die lid willen worden, maar ook nog niet gedoopt zijn. 

 Onze kinderen zijn niet gedoopt (en daarom ook niet ingeschreven als lid van de kerk), maar dat zou 

ik graag willen veranderen. Misschien willen we/wil ik ze ook nog wel laten dopen, maar dan wel 

daarnaartoe ‘leven’ samen met andere ouders die ook alsnog deze keuze willen maken.  

 Ik zou meer betrokken willen raken bij de kerk/het geloof, maar ik weet niet hoe. 

 Ik ben bang voor de dood en zou daar wel eens over willen doorpraten samen met de predikant en 

anderen die mijn angst herkennen. 

 Ik heb korter of langer geleden een heftig overlijden meegemaakt in mijn familie/vriendenkring en 

zou daar wel eens over willen doorpraten samen met de predikant en anderen die dit ook hebben 

meegemaakt. 

  De maandelijkse gezinsdienst (meestal de vierde zondagmorgen van de maand) begint om 10.00u. 

Wat gaat goed, wat kan beter? 

 Ander idee/ideeën, namelijk: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


