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Nieuwsbrief jeugdwerk April en Mei 2022 
 
Deze nieuwsbrief informeert je over wat er in de periode vanaf 24 april t/m 15 mei te doen is in en 
om de Waterstaatskerk. 
 

Let op! Vanaf zondag 1 mei, begint de dienst om 09:30uur 
 

▪ Op pagina 2 vind je een toelichting bij de Creakerk  

▪ Op pagina 3 en 4 zoekt de kindernevendienst en oppas versterking 

▪ Op pagina 5 waar we ons met de kindernevendienst v.a. 24 april mee bezig houden 

 

 

Actuele berichten zijn ook na te lezen op de digitale muurkrant voor en na de dienst en op de 

zondagsbrief na te lezen Zondagsbrief - Waterstaatskerk Hengelo (waterstaatskerk-hengelo.nl) 

We zien jullie heel graag weer! 

Met een hartelijke groet namens het Jeugdwerk, 

Marije Kooistra 

Jeugdwerker Waterstaatskerk 

 

Waterstaatskerk Hengelo 

  

o 24 april 10uur dienst met Kindernevendienst, Basiscatechese, oppas en Jongerenkerk 

o 1 mei 09:30uur dienst met Kindernevendienst 

o 8 mei 09:30uur dienst met Kindernevendienst, oppas en Jongerenkerk 

o 15 mei 09:30uur dienst met Kindernevendienst  

 

o 15 mei Creakerk 15uur 

 

o 24 april en 22 mei is er weer Basiscatechese om 09:30uur 

 

o 11 mei 20uur Geloven op schoot; gespreksgroep voor ouders met kinderen 

 

 

https://waterstaatskerk-hengelo.nl/nieuws/zondagsbrief/
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Ontmoetingen met muziek, een interactief verhaal, samen eten, spelelementen en 

andere creatieve werkvormen. Een eigentijdse, creatieve viering voor het hele 

gezin. Samen op ontdekkingstocht door het Scheppingsverhaal.  

Van 15-17:30uur.  

We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd. Met het oog daarop vinden we het fijn 

als je je aanmeld voor 12 mei.  

 

Nieuwsgiering wat we gaan doen, maken, zien, voelen en beleven?! Geef je op bij 

Marije Kooistra via mail: mkooistra@pkn-hengelo.nl of met een appje naar  

06-83070981 

mailto:mkooistra@pkn-hengelo.nl
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➢ Wil jij ons vertellen over God en Jezus, verhalen uit de Bijbel? 

➢ Wil jij met ons praten over geloof, kerk-zijn en onze wereld, 

➢ met ons leuke activiteiten, spelletjes doen en verwerkingen maken? 

➢ Of wil jij met ons spelen en knuffelen zodat papa en mama naar de kerk kunnen? 

Wij bieden: 
 

• Enthousiaste, gezellige, vrolijke en betrokken 
kinderen (en ouders) 

• Gezellige, betrokken mede- 
kindernevendienstleidsters  

• Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit, 

• Meekijk en Inwerk periode 

• Coaching, ondersteuning door onze enthousiaste 
Jeugdwerkster 

• Planning in overleg 

• Methode Kind op Zondag, JOP Basics, gastles en 
excursie 

• jaarlijks een veertigdagen- en adventsproject 

• En andere leuke activiteiten met kinderen (en 
ouders) 

• Een gezellige eigen kinderruimte 

• Leuke oppaskinderen 

• Oppasruimte met 
speelgoed en een bank 

• Kindertoilet 

• Inroostering in i.o.m 
 
 

De Kindernevendienst is er iedere zondag voor kinderen van de basisschool. We beginnen samen met de hele 

gemeente in de kerkzaal. Na een kindermoment in de dienst, nemen kinderen het Licht mee en gaan zij 

samen met de leiding naar de kindernevendienst (KND) ruimte. Om daar met leeftijdsgenoten met het 

Bijbelverhaal aan de slag te gaan (vertellend, creatief, interactief, in spelvorm, etc.) 

De Basiscatechese (BC) komt zo’n 10 keer per jaar samen. We verdiepen ons op een leuke en eigentijdse 

manier in thema’s van het christelijk geloof.  
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Info Kindernevendienst: Yvonne Timmer janenyvonnetimmer@hotmail.com 

Info Basiscatechese: Esther Wiemerink r.wiemerink@home.nl 

 

Jeugdwerker Marije Kooistra  

 mkooistra@pkn-hengelo.nl 06-83070981 

 

 

 

 

 

 

mailto:janenyvonnetimmer@hotmail.com
mailto:r.wiemerink@home.nl
mailto:mkooistra@pkn-hengelo.nl
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Kindernevendienst 24 april t/m 29 mei 2022 

‘’Ik heb iets voor je’’ 
‘Mijn vrede geef ik jullie,’ heeft Jezus tegen zijn leerlingen gezegd. Het zijn prachtige, hoopvolle 

woorden. Maar juist in onze tijd ervaren we ook hoe kwetsbaar en breekbaar die vrede kan zijn. Ook 

kinderen krijgen mee wat er in Oekraïne en de rest van de wereld aan de hand is. Het is goed om 

daar samen over te praten. Om gevoelens te benoemen, en ook om te onderzoeken waar we toch 

ook in deze tijd hoop van kunnen krijgen.  

In de periode tussen Pasen en Pinksteren lezen we verschillende verhalen uit o.a. uit het evangelie 

van  Johannes waarin mensen iets ontvangen. Tomas en de andere leerlingen krijgen geloof, als Jezus 

aan hen verschijnt.  

Op 8 mei horen we een bijzonder verhaal over Mozes, die Jozua als zijn opvolger krijgt.  

In de aanloop van de hemelvaart horen we hoe Jezus aan zijn leerlingen beloofde wat ze zouden 

ontvangen: vrede, liefde, de Trooster. Op 26 mei is het Hemelvaarstdag. 

En rond Pinksteren vertellen we het verhaal van Ruth, die trouw geeft maar ook veel trouw en liefde 

ontvangt. 

5 juni is het Pinksteren. Weer feest in de kerk. Wat we gaan doen, dat verklappen we nu nog niet. 

Maar je hoort er meer over. 

Groeten van de leiding van de Kindernevendienst 


