
 

2021/2022 



 

Inhoudsopgave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 

Catechisatie 

Catechisatierooster 

Overige kringen en catechese 

Jongerenmentoraat 

De 5 kleuren van het Evangelie 

Oppas (0-4 jaar) 

De Spoorzoekers (4-7 jaar) 

De Opstap (groep 3 t/m 8) 

Kinderkoor ‘De Kinderstem’ 

De Verrekijker 

Young Light (12 – 15 jaar) 

JV SOS (16 jaar en ouder) 

Guiding light 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorwoord (1) 

Beste jongelui, kinderen, ouders, 

We staan weer aan een de start van een nieuw jeugdwerk seizoen zoals we dat 
noemen. We hopen en bidden dat het jeugdwerk de komende periode ‘gewoon’ 
plaats kan vinden. Want we hebben geleerd dat het niet zomaar ‘gewoon’ is om 
bij elkaar te kunnen komen. Tijdens de afgelopen 2 seizoenen konden helaas 
veel activiteiten in het jeugdwerk niet doorgaan, de reden is bekend. 
Maar ook waren er zaken die nog wel doorgang konden vinden, de meeste clubs 
hebben het seizoen nog met een leuke activiteit kunnen afsluiten. En we 
denken aan de geslaagde actie die we voor het LCJ hebben mogen houden voor 
de om geld in te zamelen voor de moslims in India.   
 
Echter het hele ‘corona-gebeuren’ wil ons ook wat leren. Het wil ons wat 
duidelijk maken. Wij mensen kunnen veel, maar hebben niet alle macht. We 
zien het steeds meer om ons heen; natuurrampen, epidemieën, 
overstromingen, oorlogen. We staan er bij en kijken er naar, zo lijkt het soms. 
We kennen de schrijnende situaties allemaal wel, je zou er soms moedeloos van 
kunnen worden. 
Maar hoor hoe de Heere Jezus zijn discipelen toespreekt als Hij aan hen 
verschijnt na Zijn opstanding: ‘’Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’’ 
Niet een beetje invloed, nee heel de wereldsituatie en dus ook heel ons 
persoonlijke leven ligt in Zijn handen. En vervolgens worden de discipelen 
bemoedigd: ‘’En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 
Amen.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorwoord (2) 

 

Iemand die 24/7 bij ons is en die ook alle macht in hemel en op deze aarde 
heeft. Om stil van te worden… Ben jij al volgeling van deze Koning geworden?  
Dat volgen hoeven we niet alleen te doen. God geeft mensen om ons heen om 
elkaar te bemoedigen en te steunen in het volgen van de Heere Jezus. Soms 
hebben we even dat extra zetje nodig, we kunnen wel eens in de put zitten.  
Wat zou het fijn zijn als we op de club of tijdens de catechisatie aandacht voor 

elkaar hebben, dit kan ons ook zomaar vriendschappen voor het leven geven!  

Zo mogen we met elkaar zoeken naar de weg achter Koning Jezus aan. Er is een 

bekend gedicht dat het zo treffend zegt;  

Zoek Jezus veel, 
zoek Jezus vroeg. 
Wie Jezus heeft, 
die heeft genoeg. 

Ouders, willen jullie de kinderen van harte stimuleren om de  catechisaties en 
clubs trouw te bezoeken? Ook als ze soms dat extra zetje even nodig hebben? 
Probeer betrokken te zijn en vraag na afloop nog eens waar het over ging en 
wat ze geleerd hebben.  
Bovenal laten we elkaar, maar ook met name onze jongeren opdragen aan de 
Heere in ons gebed. De wereld trekt immers 24/7 aan onze jongeren, maar de 
Heere heeft alle macht. Laten we pleitend op Zijn belofte bidden dat Hij de ogen 
van onze jongeren opent en het geloof in de Heere Jezus in hun harten wil 
werken. Alleen dan hebben we genoeg.  
 
De jeugdouderlingen,    
Dieter van de Steeg en Sander van Leeuwen 

 

 

 

 

 



Catechisatie 

 

 

Catechisatie is belangrijk voor je ontwikkeling, eigenlijk nog belangrijker dan 

school! Want catechisatie gaat over het leven na dit leven! Een leven dat nooit 

meer ophoudt! We verwachten daarom dat alle jongeren die lid zijn van onze 

kerk naar de catechisatie komen. Ouders, ziet u erop toe? U hebt het beloofd bij 

de doop van uw kind! 

We werken in leeftijdsgroepen van 2 jaar zodat het leeftijdsverschil niet te groot 

wordt. Om ervoor te zorgen dat kinderen naast de catechisatie ook een sport 

kunnen blijven beoefenen, is ervoor gekozen om vooralsnog de catechese zowel 

op maandag als op dinsdag te houden in resp. de Dorpskerk en de 

Oenenburgkerk.  

We zijn blij dat broeder Schouwstra en broeder van Panhuis ook catechisatie 

willen geven komend seizoen aan een tweetal groepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catechisatierooster 

 

 

rige kr 

 

 

Groep Maandag (OBK, ds 
Buijs) 

Dinsdag (DK, ds. de Jong) Maandag 
(Broeder Schouwstra 

en v. Panhuis) 

Groep 1: 11-jarigen 
(eigen materiaal  

ds. de Jong) 

 16.30 u -17.15 u 
 

 

Groep 2: 12-13 jarigen 
(Het Oude Testament, 
leren om te leven deel      

1a) 

16.30 u – 
17.15 u 

17.15 u -18.00 u 
 

16:30u -
17:15u 

Groep 3: 14-15 jarigen 
(Leer en leef deel 4) 

18.15 u – 
19.00 u 

18.30 – 19.15 u  

Groep 4: 16-17 jarigen 
Leer en leef 5 

(Bidden, geloven, 
Koninkrijk van God, 

sacramenten) 

19.15 u – 
20.00 u 

 

 19.15 u – 
20.00 u 

OBK 

Groep 5: 18+  
“Leer mij” 

 

 19.30 u-20.15 u  

Belijdeniscatechisatie 1 
(nieuwe groep,  Hou(d) 

vast, les 1-11) 

20.15 u – 
21.00 u 

  

Belijdeniscatechisatie 
jaar 2 (oude groep, 

Hou(d) vast, les 12-22) 

21.00 u – 
22:00 u 

  



Overige kringen en catechese 

 

Verder zijn er nog de volgende kringen waarvan het goed is deze onder deze 

rubriek te melden:  

• Kring jong belijdende leden  door ds. Buijs: De Bergrede (eigen materiaal 

Ds. Buijs.) Daarna Bijbelstudieboekje  Donderdag om de 2 weken, 19.30 – 

20.30 uur in de Dorpskerk 

• Kring 25+:, door ds. Buijs, donderdag om de 2 weken, 20.45 – 22.00 uur. 

Stof: De brieven aan de Thessalonicenzen (eigen materiaal Ds. Buijs) 

• Vervolgcatechese voor volwassenen door ds. Buijs: D.V. voorjaar 2022, 5 

avonden over de heilsorde 

• Huwelijkscatechese: Gegeven in 2021, opnieuw in DV 2023 

Tot slot ook hier nog een paar praktische zaken:  

Tip 1: Neem vooral je eigen Bijbel mee! Dat is belangrijk zodat je er thuis in 
raakt en omdat we in deze Corona-tijd geen Bijbels onderling willen 
wisselen.  
Tip 2: Ook graag een pen en schrift meenemen! 
Tip 3: Indien je een keer verhinderd bent, geef dit dan even door aan je 
dominee (predikant@cgknunspeet.nl voor ds. Buijs, of 
jongdejac@solcon.nl voor ds. de Jong) . Dat is wel zo fijn en voorkomt dat 
we je moeten bellen. 
Tip 4: Het catechisatiemateriaal krijg je van de kerk. De eigen bijdrage 
daarvoor is vervallen. 

Als je nadenkt over het volgen van de belijdeniscatechisatie, of er nog over 

twijfelt, neem dan contact op met ds. Buijs. Dan kun je er samen over praten. In 

principe is de belijdeniscatechese een 2 jarige cyclus 

 

 

 

 

 



Jongerenmentoraat 

Jongerenmentoraat 

De jeugdouderlingen houden op de woensdagavonden bijeenkomsten met 
groepjes van 4-6 leeftijdsgenoten in de kelder van de Oenenburgkerk.  Met 
limonade en chips op tafel praten we met elkaar over van alles, doen we een 
spelletje en pakken we een bijbels thema. We hopen op deze manier binnen 
twee jaar alle jongeren te kunnen spreken. We nodigen per avond gericht 
jongeren uit. Ouders, het is fijn als u uw kinderen stimuleert hier naar toe te 
gaan en dit ook een beetje voor uw kind bewaakt en hem of haar er aan 
herinnert ☺. De ervaring leert dat het regelmatig wordt vergeten en dat is 
jammer. Reacties van jongeren tot nog toe: leuk! En….dit zou ik iedere week wel 
willen!  

Daarnaast blijft er het reguliere pastoraat.  Heb je de behoefte om eens te 
praten over dingen die je bezig houden, waar je niet uitkomt, wat je moeilijk 
vindt, of wat dan ook: stuur een fb-berichtje, appje of bel je jeugdouderlingen 
gerust. Zij vinden het fijn om met je te praten en maken daar graag tijd voor! Dit 
hoeft niet perse bij je thuis, ook een afspraak op een andere locatie is prima 
onder het  
genot van een colaatje of koffie.   
 
Sander van Leeuwen: 06-40304626 
Dieter van de Steeg: 06-27140202 
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Jeugdwerkers 
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5 kleuren 5 kleuren van het Evangelie 

 

en van het Evangelie 

Enkele jaren geleden hebben wij als gemeente van de kerkenraad “De 5 kleuren 

van het Evangelie” gehad. We hopen dat dit gebruikt wordt om met elkaar in 

gesprek te gaan n.a.v. het Bijbellezen en/of de preek. Ter herinnering en 

aanmoediging hier nog een keer de herhaling van de kleuren en de vragen die je 

hierbij kunt stellen: 

 

   • Wat heb je gehoord over de Heere God?  

   • Hoe regeert de Heere God?  

   • Merk je ook wel eens dat de Heere nu ook nog regeert?  

   • Wat vraagt de Heere God van ons? 

• Wat heb je gehoord over de zonden van een persoon/personen?  

• Wat ging daardoor mis?  

• Wat moet(en) die persoon/personen doen?  

• Wat kun jij hiervan leren?  

 

• Hoe biedt de Heere Jezus redding in dit Bijbelgedeelte/deze preek?  

• Waarom heeft/hebben de persoon/personen Hem nodig?  

• Komt er in dit Bijbelgedeelte/deze preek ook een belofte voor?  

• Wat kun jij hiervan leren?  

 

• Wat verandert er in het leven van de persoon/personen wanneer ze de    

   Heere Jezus lief krijgen?  

• Heb je daar iets over gehoord in het Bijbelgedeelte/de preek?  

• De Heilige Geest wil je helpen om voor de Heere te leven, merk je daar  

   iets van?  

• Hoe krijg ik bijvoorbeeld andere mensen lief?  

• Heb je gehoord hoe de persoon/de personen ging/gingen leven voor  

   de Heere? Hoe kan dat? Hoe kun jij elke dag leven met de Heere God? 

• De Heere Jezus bidt in de hemel voor alle gelovigen op aarde. Vind je  

   dat belangrijk? Waarom? Bid jij/ bidden jullie elke dag? 

 

 



Oppas (0-4 jaar) 

 

  

Tijdens elke ochtenddienst is er oppas in één van de 
zalen van de Dorpskerk en in één van de benedenzalen 
van de Oenenburgkerk. 

Deze oppas is bedoeld voor baby’s en kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar.  

Er is een box aanwezig voor de allerkleinsten, voor de 
peuters is er voldoende speelgoed aanwezig. Ook kunnen de kinderen kleuren. 
Halverwege de oppastijd krijgen de kinderen een bekertje ranja of drinken ze 
hun eigen drinken op.  

Aan het eind zingen we liedjes en lezen we uit de Kinderbijbel. 

Contactpersonen: 
Dorpskerk  Timara Bakker  
    
 
Oenenburgkerk  Jeanette Polinder 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Spoorzoekers 

 

 

 

 

 

   

 

 

Wat doen we tijdens ‘De Spoorzoekers’? 
 
Samen luisteren we naar een Bijbelverhaal 
en hier maken we een werkje bij. Ook zingen 
we verschillende liedjes en vertellen we om  
de beurt wat we de afgelopen week hebben  
beleefd. 

Iedere week oefenen we een psalm, lied en 
oefenen we een Bijbeltekst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zit jij in groep 0, 1, 2 of 3? 

Kom dan op zondag naar  

‘De Spoorzoekers!’ 

’s morgens Oenenburgkerk 

’s middags Dorpskerk 

 



De Opstap (groep 3 t/m 8) 
 
 
 

 
 

 

Hoi, 

Vind je het leuk en gezellig om met andere jongens en meisjes te luisteren naar 
een Bijbelverhaal, te spelen, te knutselen, te zingen, feestjes te vieren en nog 

veel meer leuke dingen te doen? Kom dan naar kinderclub “De Opstap”! 

 

Voor wie: Jongens en meisjes uit groep 3 t/m 8 
  Groep 3 t/m 5 jongste groep 
  Groep 6 t/m 8 meisjesgroep 
  Groep 6 t/m 8 jongensgroep 

Waar:   In de kelder van de Oenenburgkerk 

Wanneer: Elke donderdagavond van  
   18.30 t/m 19.45 uur 

 

Kom jij ook? Je bent welkom! 

 
 
 
 
 
 
Kinderkoor “De Kinderstem” (6-11 jaar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kinderkoor ‘De Kinderstem’ 
 

Kinderkoor  

‘de Kinderstem’ 
 

Hé! Jij daar!  
Hou jij van zingen? En lijkt het je leuk om samen met andere kinderen te 
zingen? Dan is kinderkoor ‘de Kinderstem’ misschien wel iets voor jou!  
 
‘De Kinderstem’ is een kinderkoor voor kinderen vanaf 5 jaar tot ongeveer 12 
jaar. Elke maandagavond repeteren wij van 18.30 tot 19.15 in de Chr. Ger. 
Dorpskerk aan de Gruppendelerweg in Nunspeet. Ons repertoire bestaat uit 
christelijke liedjes van bijv. Elly & Rikkert en Marcel & Lydia Zimmer. De dirigent 
van ‘de Kinderstem’ is Gerben van de Put.  
 
Ben jij nu jonger of ouder en lijkt het je tóch leuk om te komen zingen, dan mag 
je contact opnemen via onderstaande mail of telefoonnummer. 
 
Het nieuwe seizoen start op D.V. medio september 2021. 
 
Ben jij er dan ook bij? En heb je een vriendje of vriendinnetje die ook van zingen 
houdt? Neem hem of haar maar gezellig mee!  
 
Tot dan!  
 
Groetjes van 
Meester Gerben, Juf Gerlinda en Juf Henriëtte 
 
Contactgegevens: 
kinderkoorcgknunspeet@gmail.com  

 
 

 
 
 
  

mailto:kinderkoorcgknunspeet@gmail.com


De Verrekijker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Young Light (12-15 jaar)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Young Light 
 

Hey jij daar! Val jij in de leeftijdsgroep van 12 t/m 15 en durf jij de uitdaging 

aan? Kom dan naar Young Light, dé club om leeftijdsgenoten van onze kerk 

te ontmoeten.  

Ook dit jaar willen we graag met jullie nadenken en praten over het geloof, 

de Bijbel en wat dit voor jou betekent. Want God heeft ook jullie wat te 

zeggen! Wat betekent Hij voor jou persoonlijk?  

Daarnaast is er natuurlijk tijd om te kletsen, elkaar beter te leren kennen èn is 

er tijd voor actie. Dit jaar gaan we daar meer tijd voor uittrekken, waardoor 

er ruimte is voor toffe spellen en activiteiten die je niet wilt missen!  

De clubavonden zijn met ingang van dit seizoen als volgt: 
Frequentie: 1x per 2 weken op zaterdagavond  
Tijd: van 18:45-20:45 uur  
Locatie: in de kelder van de OBK  

 
We beginnen de avond met een inleiding over een actueel thema waarbij 

we de Bijbel gebruiken als leidraad. We praten er met elkaar over of zoeken 

antwoorden in groepjes en bespreken deze. Ook kunnen jullie zelf 

onderwerpen aandragen waarover je het wilt hebben of misschien vind je 

het leuk om zelf een (interactieve) inleiding te geven? Allemaal mogelijk.  

Daarna is er pauze, met frisdrank en iets lekkers. Na de pauze is er tijd voor 

een spel of andere activiteit. Dat wil je niet missen!   

Wil je graag iemand meenemen? Geen probleem! Je vriend of vriendin is 

van harte welkom.  

Nieuwsgiering geworden? Kom dan vooral naar de startzondag: DV zondag 

19 september om 15:00 in de Dorpskerk. Samen met SOS luisteren we naar Ds 

Buijs onder het thema “(On)zichtbaar”. Na de dienst gaan we met z’n allen 

genieten van een heerlijke High Tea! Dat wil je niet missen ☺  

Namens de leiding van harte welkom!  

Grietje Spaan (voorzitter)     

 
 
 
 



Jeugdvereniging SOS  
 

 
De JV SOS is een jonge en energieke vereniging voor alle 
jongeren vanaf ongeveer 16 jaar. De JV wordt begeleid door 
Joost van der Mel, Marit van der Mel, Johannes Budding en 
Theo Smit. Ook dit jaar zien wij er weer naar uit om samen 
met jullie na te denken over actuele thema’s en vragen die er 
leven. Maar uiteraard willen we jullie ook beter leren kennen, 
leuke gesprekken hebben en heel veel gezelligheid beleven.  
 

Maar wat doen we nu op zo’n JV avond? Iedere twee weken 
zijn jullie van harte welkom in de kelder van de Oenenburgkerk. 
Dit begint uiteraard met even bijkletsen en spullen klaarzetten. 
Iedere avond wordt er door één of meerdere van jullie een 
inleiding gehouden. Uiteraard helpen wij je hierbij en is er 
materiaal beschikbaar. Je hoeft het dus niet helemaal zelf te 
doen.  

 
Na de inleiding is het pauze en kletsen we na over de inleiding of praten we 
verder waar we voor de inleiding bij gebleven waren. Vaak doen we na de pauze 
nog een spel. Dat kan van alles zijn: Bordspellen, uitbeelden, quizzen, 
opdrachten. Te veel om op te noemen. 
 
Verder is er een activiteitencommissie die de activiteiten plant zoals: 
gemeenschappelijke maaltijd, escape room, sing-in en kamp. Ook voor dit jaar 
staan er weer veel dingen in de planning!  
      
Ben je 16 jaar of ouder en lijkt dit je wel wat? Kom dan naar de startzondag 
zodat we kennis kunnen maken.  
 
En heb je vragen? Neem dan contact op met: 
Joost,    
Marit,    
Johannes,    
Theo,     
 
 
 
 
 



Guiding light 

                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iedere tweede dinsdag van de maand zendt Radio 
Perspectief uit op Radio Nunspeet met van 23.00-
00.00 het programma Guiding Light. Het programma 
Guiding Light is speciaal voor jongeren, dus voor 
jullie! Dit betekent natuurlijk niet dat de ouderen 
niet welkom zijn om in te schakelen.  

In het programma worden vooral Gospelnummers 
gedraaid uit binnen- en buitenland, dus van alles 
wat. Het programma wordt gepresenteerd door 
Joost en Marit. 

Jullie kunnen meeluisteren via 105.9 FM, en 
rtvnunspeet.nl. Het naluisteren van het programma 
Guiding Light is ook mogelijk via 
http://nas1.studiocgknunspeet.nl/wordpress/ 

Voor de laatste nieuwtjes en foto’s uit de studio; 
volg ons op Facebook 
https://www.facebook.com/radioperspectief/ 

En mocht je graag je eigen nummer via de radio 
horen; stuur ons even een berichtje via facebook! 
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