
 

  

Benieuwd naar de 
nieuwe opzet van het jeugdwerk? 

Ga dan naar 
 

hghg.nl/club-jeugd/opzet-jeugdwerk

Op deze pagina vind je filmpjes met daarin uitleg over 
de nieuwe opzet van het jeugdwerk. We gaan hier als 

gemeente de rest van dit seizoen 
proefdraaien met de groep 8-

de jongeren van Wijk Oost.  
 

Een nieuw jaar: tijd voor een  
nieuw dagboek! We verzamel- 
den tips over leuke en inte- 
ressante dagboeken en Bijbel- 
studieboekjes voor kinderen  
en jongeren. 

 

VOOR KINDEREN 

God kent jou (5+) – Nieske Selles-ten Brinke
Stap voor stap (6+) 
Jouw avontuur met de Bijbel (7+) - Nieske Selles
Jouw reis door de Bijbel (7+) - Nieske Selles
Dag na dag (8+) – over het Oude Testament, met leuke 
puzzels! Wel enige Bijbelkennis vereist, anders te moeilijk.
Hand in hand (10+) – over het Nieuwe Testament, met 
leuke puzzels! Wel enige Bijbelkennis vereist, a
moeilijk. 
 

VOOR TIENERS 

bible.com/r/g 
Een tof leesplan, overal te lezen: in de trein, op vakantie of 
gewoon ’s avonds in je bed!  In dit leesplan ga je aan de slag 
met in totaal 26 Bijbelgedeelten. Elk gedeelte laat zien dat 
God jou echt en onvoorwaardelijk liefheeft.
Als je verder kijkt, tienerdagboek met visie deel 1/deel 2
Per week is er een inleiding op het Bijbelgedeelte/thema. 
Iedere dag krijg je een tip om iets te doen, of een uitspraak 
of lied, of een vraag. De twee delen kun je in éé
Online met God 
Iedere dag is het alsof je een mail/berichtje van God 
ontvangt! Leuke en toepasselijke teksten. 
Daar vraag je wat?! – H. van Wijngaarden
Dagboek over allerlei vragen die je als tiener kunt hebben 
over God, je ouders, seks, het Christendom enzovoort!
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SINTERKLAASACTIE  De Jongens

Tussenclub en de JV hebben in de week voor 
Sinterklaas cadeautjes gekocht voor een aantal 
gezinnen die het wat minder breed hebben. De 
jongens en meiden waren erg enthou
zakken met cadeautjes waren dan ook goed gevuld. 
Kortom: een geslaagde actie! Bij deze nog bedankt 
voor iedereen die mee heeft gedaan!
Jan Willem Loeve, jeugddiaken 
 

 

OLIEBOLLENACTIE  Op Oudjaarsdag hebben 
als voorgaande jaren 
onze gemeente zich ingezet voor het goede doel 
door oliebollen te verkopen. De opbrengst van 
de actie was dit jaar bestemd voor Moj Bliznji. 
 
Op zaterdag 29 december begonnen de 
voorbereidingen al: de kraam werd klaargezet. In 
de nacht voor 31 december werd
met het bakken van
appelbeign,ets, zodat er
voldoende exemplaren 
verkoop. De oliebollen 
goed in de smaak te vallen, want aan het einde 
van de dag waren ze volledig uitverkocht met als 
resultaat een prachtige opbrengst van 
(plus nog €229,05 aan giften) voor Moj Bliznji. 
 

De Jongens- en Meisjesclub, 

Tussenclub en de JV hebben in de week voor 
Sinterklaas cadeautjes gekocht voor een aantal 
gezinnen die het wat minder breed hebben. De 
jongens en meiden waren erg enthousiast en de 
zakken met cadeautjes waren dan ook goed gevuld. 
Kortom: een geslaagde actie! Bij deze nog bedankt 
voor iedereen die mee heeft gedaan!  
Jan Willem Loeve, jeugddiaken  
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goed in de smaak te vallen, want aan het einde 
van de dag waren ze volledig uitverkocht met als 
resultaat een prachtige opbrengst van €2791,55 
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Jochem de Ruiter is 17 en de trotse eigenaar van SelfMadeBurgers .
 
 

op  een camping, en daar hielden we ieder jaar een 
barbecue. Er werd besloten dat het dit keer anders zou 
gaan, en toen heb ik veertig burgers gemaakt! Iedereen 
was heel tevreden, en zo is SelfMadeBurgers ontstaan. 
Voor die tijd had ik altijd al het idee om iets voor mezelf 
te gaan doen. Eerst wilde ik het wat breder aanpakken, 
maar ik heb geleerd om juist één ding tegelijk te doe
Ik ben streng voor mezelf en heb nog steeds niet dé 
perfecte burger gemaakt, ik wil graag beter zijn en 
origineler dan anderen! 
 
Wat vind je het leukste aan dit werk? 
Eigenlijk zijn er heel veel dingen leuk aan het werk en er 
komt heel erg veel bij kijken. Het bakken van de 
burgertjes is maar 5% van alles wat er gebeurt, denk ik. 
Ik ben heel veel bezig met het ondernemen, het 
rekenen, het zoeken naar ideeën, het investeren en 
alles moet goed gaan en dat geeft mij de kick om door 
te gaan. Ik vind het erg leuk dat iedereen er zo positief 
over is en dat ik overal feedback krijg en ideeën. En 
vooral het bakken in de drukte; wanneer iedereen 
geconcentreerd is en alles perfect verloopt en het echt 
druk is, dat is ook iets wat ik heel erg leuk vind. Ik denk 
wel dat mensen al snel onderschatten hoeveel je met 
nu nog zo'n klein bedrijfje bezig bent en altijd maar druk 
in de weer bent. Je bent eigenlijk altijd wel erover aan 
het denken, het is dus heel anders dan een gemiddeld 
bijbaantje.  
 
Doe je ook een opleiding die je hierbij helpt?
Ik doe momenteel een opleiding Zelfstandig werkend 
kok in Breda en dit houdt in dat je niet alleen leert 
koken maar ook alles eromheen zoals hygiëne, 
bestellen et cetera. Maar het meeste leer je toch echt in 
de praktijk, dat is het belangrijkst.  
 
Wat vond je het leukste evenement om op te staan?
Ik heb nu al veel verschillende opdrachten gehad en 
eigenlijk zijn ze allemaal leuk. Overal waar je staat 
ervaar je dingen weer anders dan op de andere 
opdracht en je ziet altijd weer verbeterpunten
volgende opdracht. Ik denk dat ik tot nu toe heel erg 
tevreden ben over de kerstmarkt in Hardinxveld waar ik 
gestaan heb, met best veel concurrentie. Maar toch 
ging alles vlekkeloos en we hadden het best wel druk. 
En een burger die ik als experiment had gemaakt sloeg 
heel erg aan! 

Hoe ben 
begonnen met 
het bakken van 
burgers?
Ik stond vaak 

met mijn familie 

Deze Connect is gemaakt door Margriet van Wingerden, Mirjam Ambachtsheer en Jannemieke Loeve.
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Heb je tips voor anderen die ook een eigen bedrijfje 
willen starten? 
Het starten van een eigen bedrijf 
leerzaam en je merkt ook wel dat je er wat volwassener 
van wordt. Je bent veel bezig met 
Behalve mijn personeel, die blijven lekker rond mijn 
leeftijd. Als tip zou ik zeggen dat je het niet moet 
onderschatten maar het toch zeker moet g
Denk alles goed van tevoren uit. Zorg dat je genoeg 
ervaring hebt opgedaan in de sector waar je je bedrijfje 
in wilt starten en kijk vooral erg goed naar hoe andere 
mensen het doen en vraag eventueel om een dagje met 
ze mee te lopen. 

Groep 8-ers opgelet
De afgelopen tijd heb je als het goed is een 
uitnodiging gehad om kennis te komen maken voor 
de opzet van het nieuwe jeugdwerk. Heb jij of 
iemand anders de uitnodiging niet gehad? Laat het 
dan weten aan één van de jeugdambtsdragers zodat 
de  uitnodiging alsnog wordt gebracht
Op zondagmiddag 20 januari willen we samenkomen 
om met elkaar kennis te maken, pannenkoeken te 
eten en als groep naar de kerk te gaan. Daarna 
zullen we ongeveer eens per twee weken 
samenkomen bij iemand thuis of in de Parel met ons 
kerngroepje. De data van 
de groepjes zelf vastgesteld. We zijn erg benieuwd 
naar de ervaringen en in mei zullen we alles 
evalueren en bepalen hoe het nieuwe seizoen 
gestart zal worden.  
 
Tot slot zijn we nog op zoek naar mensen (18+) die 
een kerngroepje zouden willen leiden. Meld je aan 
via Corstiaan – jeugdouderling.oost@hghg.nl, 
Herman – jeugdouderling.noord@hghg.nl of Erik 
jeugdouderling.noord@hghg.nl.  

 

Deze Connect is gemaakt door Margriet van Wingerden, Mirjam Ambachtsheer en Jannemieke Loeve. Kopij kan gestuurd worden naar jeugdinfo@hghg.nl.
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