
CONNECT.

Wij zijn Jan Meerkerk (23) en Mijnske Leenman 
(21). Jan woont zelfstandig in een pracht ‘keet’ en is 
vertegenwoordiger van Fliegl, een bedrijf dat machines 
levert voor de land– en wegenbouw. Mijnske werkt als 
verpleegkundige op afdeling Interne Geneeskunde/
Longziekten in het Maasstad ziekenhuis te Rotterdam.

Wij zijn kerngroepleiding geworden, omdat wij graag iets 
voor de jeugd willen betekenen door middel van gezellige 
activiteiten, kletspraatjes en een stukje geloofsovertuiging. 
Jan was hiervoor al actief bij de jongensclub.

Naar aankomende periode zijn wij erg benieuwd. Wij 
hebben alvast een rooster gemaakt om avonden in te 
plannen. Wij hopen er goede, gezellige en nuttige avonden 
van te maken met elkaar. 

Ten opzichte van de oude vorm, vinden wij de nieuwe 
opzet van het jeugdwerk vooral goed, omdat je op deze 
manier alle jongeren gestructureerd in het oog houdt en 
actiever bij elkaar kunt betrekken. In de praktijk is het een 
uitdaging om de jongeren als groep bij elkaar te houden, 
omdat je merkt dat ze het clubsysteem nog gewend zijn. 

Voor ons als leiding is het dan ook de uitdaging om ze 
enthousiast naar de kerngroepavonden te laten komen. 
Wat de groep het meest samenbindt zijn georganiseerde 
activiteiten voor de jeugd waarbij samenwerking van 
belang is en de spontane gesprekjes met elkaar als groep.

Omdat de kerngroepen letterlijk de kern van ons jeugdwerk (gaan) vormen, 
willen wij dit seizoen de kerngroepleiders aan jullie voorstellen.

Wij zijn Peter en Arinda Versluis, beiden 25 jaar oud en 
1,5 jaar getrouwd. Arinda staat doordeweeks voor de 
klas en Peter is werkvoorbereider bij een keukenbedrijf. 

De basis van kerngroepleider zijn, is je huis en je hart 
openstellen voor jongeren. Dat sprak ons aan. Dat is ook 
de reden waarom we kerngroepleider zijn geworden: een 
stukje van jezelf kunnen delen met anderen. 

Het afgelopen seizoen was een periode van opstarten, 
elkaar leren kennen en onze weg zoeken. Dat is voor 
iedereen even wennen, maar we kijken terug op een leuk 
seizoen. We hebben een enthousiaste groep en hebben 
het erg gezellig met elkaar. Een belangrijk onderdeel van 
de kerngroep is een stukje ontmoeting en plezier hebben 
met elkaar. Daar zijn we het afgelopen seizoen vooral 
mee bezig geweest, omdat er op die manier een band 
kan worden opgebouwd. 

We vinden het ontzettend leuk dat we dit 2e seizoen 
merken dat die band al is ontstaan. Er is een basis 
gelegd en daarop mogen we dit seizoen verder gaan 
bouwen. De nieuwe opzet van het jeugdwerk ervaren 
wij als positief. Het is mooi om te zien hoe jongeren met 
elkaar optrekken en elkaar erbij betrekken. We maken 
vooral veel plezier met elkaar. We spelen veel spelletjes 
en er wordt veel gelachen. Dit schept een band. Dit bindt 
ons. Tegelijk is het ook God die bindt, want Hij is Degene 
die verweven is door elke kerngroepavond heen.
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Escape Room
Vlucht, Herodes komt eraan!
Als afsluiter van de kerstvakantie was er in De Parel 
een escape room gemaakt. In de eetzaal van koning 
Herodes moesen allerlei opdrachten gemaakt worden 
waarbij je via Bijbelgedeeltes steeds een stapje verder 
kwam. Als laatste ging er een wand open en kwam je in 
de stal van Bethlehem uit. Via de sleutel aan de ster van 
Bethlehem werd vervolgens de laatste deur geopend. In 
totaal zijn 13 groepen de uitdaging aangegaan met als 
resultaat het mooie bedrag van € 550,-- dat nog door 
de diaconie wordt verdubbeld voor het HGJB-project. 
Familie de Bruin en familie Koster waren het snelst 
buiten.   

Afscheidsavondje Zondagschool
Donderdag 23 januari hebben Naomi, Josephine, 
Sanne, Esther, Coen, Julia, Madeleine en Anne afscheid 
genomen van de zondagschool. Het was een leuke 
en gezellige avond. Ds. Westland heeft een korte 
overdenking gehouden over de gelijkenis van het huis 
op de rots. Daarna werd samen met de ouders het spel 
Party&Co gespeeld.

Schaatsen kerngroepen
Op 17 januari gingen de kerngroepen schaatsen. 
Met een enorme groep van 100 personen inclusief 
de leiding vertrokken ze naar Rotterdam. Het is 
super goed verlopen en alle reacties van zowel de 
jongeren als de leiding waren positief. 

Op 7 februari 2020 gaat 
de tussenclub bowlen.

Op 14 februari 2020 staat er 
weer een centrale activiteit voor de 
kerngroepen op de agenda.

Op 13 maart 2020 gaat de 
JV en de tussenclub schaatsen.


