
  

  

 

         

     

Protestantse Gemeente te Haaksbergen–Buurse  
 
Aan:   alle ouders / verzorgers van jongeren van 10 jaar en ouder.** 
betreft: uitnodiging voor de basiscatechese of 12 groep 

Haaksbergen, september 2019 

Beste mensen, 
 

Voor zover wij weten heeft u één of meer tieners in huis die ook als (doop)lid 
van onze gemeente te boek staan.  Alle jongeren sturen we een persoonlijke 
uitnodiging. Via deze folder willen u als ouders/verzorgers informeren. 
  
Als geloofsgemeenschap vinden wij het belangrijk dat jongeren hun eigen weg 
vinden in het bestaan. Wij hebben ervaren dat het geloof een goed hulpmiddel 
is om je te oriënteren in alles wat er op een mens afkomt. Wij vinden het ook 
betekenisvol dat jongeren  over geloof en zingeving  in gesprek gaan met 
elkaar en met (jong-)volwassenen. Daarom organiseren we basiscatechese, 
faciliteren we een  12+groep en organiseren we elk jaar ook een tiener-uitje in 
de herfstvakantie.  In deze folder kunt u meer lezen over deze dingen. 
 

Als u vragen hebt naar aanleiding van deze ouderfolder kunt u altijd terecht bij 
één van  de vermelde contactpersonen. 
 

We hopen uw kind(eren) het komend seizoen te ontmoeten.  
Kinderen/jongeren uit onze administratie nodigen we heel gericht uit, natuurlijk 
zijn andere kinderen/jongeren ook welkom. Iedereen kan gewoon meedoen. 
 
Wilt u de bon retourneren? Dat kan door deze in te leveren op het kerkelijk 
bureau maar wellicht is het makkelijker om de ingevulde bon te scannen of te 
fotograferen en dan te mailen naar j.stein@pkn-haaksbergen.nl 
 
 
 

 

**  Wij sturen onze catechese-uitnodigingen op grond van de geboortedatum. We weten dat niet iedereen zich  
     op dezelfde manier ontwikkelt. Als de uitnodiging niet bij uw kind aansluit zoeken we graag samen met u naar  
     een goede oplossing. We stellen het op prijs als u daarvoor contact met ons zoekt.  
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basiscatechese: 
 
Voor jongens en meisjes van 10 en 11 jaar (in veel gevallen zijn dat leerlingen 
uit groep 7 en groep 8 van de basisschool) organiseren we als Protestantse 
Gemeente Haaksbergen-Buurse basisiscatechese. Dit jaar zijn de 
bijeenkomsten op donderdagavond van 19:00 – 20:00 uur in één van de 
ruimtes van de Richtershof.  In totaal zijn er 10 bijeenkomsten. 
ds. Job Stein zal het seizoen 2019-2020 de basiscatechese verzorgen. 
 
Het eerste blok start op donderdag 7 november en eindigt 19 december. Het 
tweede blok loopt van  donderdag 23 januari tot en met 27 februari. 
 

In de basiscatechese dagen wij jongeren uit 
om met hun hoofd, hart en handen de wereld 
van kerk en geloof en van zichzelf te 
verkennen. Dat doen we aan de hand van 
afwisselende werkvormen. In één seizoen 
behandelen we 2 van onderstaande blokken.   
 
 - Bijbelverhalen 
 - het Onze Vader; 

- de Tien Geboden; 
- De feesten van de kerk. 
- Helpende handen (diaconaat) 
- Er zit muziek in de kerk. 
- Geloof in beeld 

 
 

De basiscatechese in het kort:  

voor wie? voor alle 10 & 11 jarigen 

wat ? verkenning van kerk en geloof  

wanneer ? 

op donderdagavond van 19.00 - 20.00 van 7 november tot en met 19 
december en van 23 januari tot en met 27 februari (inclusief  2 
reserveavonden) 

waar ? in en rond de Richtershof  (en de protestantse kerk) 

contactpersonen: 
 

ds. Job Stein, T 053-5738956 M 06-16 65 17 05 
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12+groep 

De 12+groep is bedoeld voor jongeren 
van 12 tot en met 19 jaar.  Dichtbij 
hun dagelijks leven brengen wij ze in 
gesprek met elkaar en zoeken wij ook  
het gesprek  over hun plaats in de 
wereld in het algemeen en in de 
wereld van religie en zingeving  in het 
bijzonder.  
In de 12+groep wisselen wij 
gesprekken in het gemeentecentrum 
af met excursies in kerk en 
samenleving in Haaksbergen en directe omgeving. Er zijn drie blokken van elk 
drie bijeenkomsten. Één van de drie bijeenkomsten van een blok is een (korte) 
excursie. De andere twee bijeenkomsten zijn gespreksbijeenkomsten waarin 
we het thema verkennen en/of erover napraten.  Er zijn 9 bijeenkomsten in een 
seizoen 
  
De excursiedoelen liggen in onze eigen omgeving en hebben te maken met: 
* de kerkelijke gemeente: ‘de nieuwe dominee’/’de nieuwe jongeren’,  
Pietenactie, contact tussen de generaties, medewerking aan een jeugddienst. 
* de samenleving:  een uitvaartcentrum & de begraafplaats;  het 
Saalmerink/Wiedenhof, een ziekenhuis, the Passion, Bruce-Allmighty. 
* de oecumene:  bezoek aan een andere kerk , een bezoek aan de moskee, 
een bezoek aan de synagoge. 
 

De 12+groep in het kort 

voor wie? 
 
voor alle jongeren van 12 jaar en ouder 

wat ? 
 
praten over geloof en samenleving en dit toetsen aan de praktijk; 

wanneer ? 
de eerste bijeenkomst is woensdagavond 2 oktober van 19:30 – 21:00 
uur.  Elke eerste bijeenkomst vn een blok  spreken we – zoveel mogelijk 
in onderling overleg- de volgende bijeenkomsten van dat blok af. 

waar ? 
het gemeentecentrum van de Maranathakerk (Enschedesestraat 14-16) 
is onze uitvalsbasis. 

contactpersonen: 

Ria Vellekoop 
Minke Versteeg 
Gert Stam 
ds. Job Stein T 053-5738956 M 06-16 65 17 05 
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tiener-uitje in de herfstvakantie 

 

Vorig jaar was het er bij ingeschoten, maar het is al heel wat jaren vaste prik 
dat de er op de dinsdag in de herfstvakantie een dagactiviteit georganiseerd 
wordt voor alle tieners. Vaak is dat een ‘stedentrip’ soms een doe-activiteit. 
De ene keer blijven we dicht(er) in de buurt, een ander jaar gaan we wat verder 
weg. 
 
Het programma is een mix van ontmoeting, lering (excursie o.i.d) en vermaak 
(shoppen?). En het moet wel heel raar lopen willen 
we zowel de  FEBO als de Mac-Donalds mislopen. 
 
De begeleiders van de 12+groep organiseren het 
uitje, maar de basiscatechisanten en andere 
jongeren zijn ook van harte welkom. 
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