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Welkom bij PROVIDER! Het is
allang geen zomervakantie meer.
De scholen zijn weer begonnen.
Ook PROVIDER gaat weer van
start. Activiteiten van de
Protestantse Gemeente
Uithoorn ... voor jou!
We hebben weer een
afwisselend programma voor
jullie klaar staan! Wees er elke
keer bij, want het wordt weer
leuk én boeiend! De handen uit
de mouwen, film kijken, een

spelavond, en in gesprek over
het geloof en dingen die je
tegenkomt in het leven. Zo
beleef je samen met de groep
van alles en worden
onverwachte dingen nog leuker!
Al eerder meegedaan? Dan wil
je natuurlijk meteen weten wat
er nu weer op het programma
staat! Nog nooit bij PROVIDER
geweest? Kom op, laat je kennen
en doe ook mee! Je vindt ons in
de jeugdruimte van De Schutse.

zaterdag 29 september
Jongeren in de oppas?!
Bij onze eerste activiteit gaan we
voor de allerkleinsten de oppas
ruimte opfleuren. Met een
muurschildering van Ark van
Noach! Andere gebruikers van
‘zaal 4’ snappen vast wel ook
wat een boot vol dieren in een
kerkgebouw doet. Er is al een
schets, met natuurlijk de
regenboog en de duif, maar ook
met bedreigde diersoorten.
Waarom heeft die raaf verdriet?
En waar is Noach? Weet je nog
een leuk dierenpaar? Kom
helpen schilderen! Zaterdag 29
september van 15:00 tot 18:00
uur, inclusief patat! Een goed
moment om elkaar weer te zien
na de zomer. Of juist elkaar
beter te leren kennen, als je voor
het eerst mee doet. Ook je
ouders en je vriend(inn)en zijn
van harte welkom!

donderdag 4 en 11 oktober
Nog wat van God gemerkt
de laatste tijd?
Geloven is tegenwoordig een
stuk moeilijker dan in de tijd van
je opa en oma. Toen ging
geloven ‘vanzelf’, nu ben je vaak
een uitzondering op school.
Internet staat vol met
informatie, maar ook met rare
verhalen en extreme ideeën, en
wat is nou betrouwbaar? Waar
kun je terecht als je over God
wilt praten, over je twijfels, of je
vragen, als je denkt dat je niks
gelooft maar dat ook niet zeker
weet – en trouwens, als dat zo
is, wat geloof je dan wel? Best
wel wat om eens samen mee
aan de slag te gaan. Hoe dan???
Wij (Carel Westra en dominee
Joep Dubbink) willen samen met
jullie twee avonden aan de gang
met die vragen, je twijfels, maar
ook antwoorden. Leren dat
mensen al heel lang naar God op
zoek zijn, ontdekken dat God
zich niet laat vangen maar soms
wel laat vinden. Dat doen we op
verschillende manieren, dus je
komt ook zeker uit je stoel
vandaan!

Wat blijkt, in geloven hóeft er
niks, dat is één van de dingen die
gelukkig zijn veranderd sinds de
tijd van je oma en opa. Wij gaan
dus niet vertellen hoe het moet,
maar we kunnen vast van elkaar
leren. Je bent van harte welkom
op donderdag 4 en donderdag
11 oktober, 19.30-21.00 uur. En
wil je iemand meenemen, mag
ook. We gaan je zien!
zondag 21 oktober
Een bijzondere zondagsdienst
Op deze zondag wordt de
kerkdienst anders-dan-anders.
Extra leuk voor jullie! Alle
mogelijkheden staan nog open.
Je mag meedenken als je dat wil.
Al nieuwsgierig? Houd je mail,
WhatsApp en de website in de
gaten!
dinsdag 13 november
Filmavond!
Samen een film kijken, op een
groot scherm en uiteraard met
popcorn. Lekker op de bank
hangen. Welke film het wordt,
kiezen we bij de JeugdKapel de
zondag ervoor. Let op, de tijd is
iets anders dan normaal: van

19:00 tot 21:15 uur, in de
jeugdruimte.
maandag 26 november
Ga je mee naar Antwerpen?
De bijbel die wij lezen is ook een
joods boek, het Oude Testament
is het heilige boek van de joden.
Wat weet jij eigenlijk van het
jodendom van vandaag? We
zouden het leuk vinden om in
het voorjaar van 2019 met jullie
op excursie te gaan naar
Antwerpen, waar een grote
joodse wijk is en waar we
kunnen ervaren hoe het leven
van orthodoxe joden eruit ziet.
Op maandag 26 november van
19:30 tot 21:00 uur wil Stefan
jullie hier meer over vertellen en
kunnen we een datum prikken
met elkaar. Dat zal op een
zaterdag in het voorjaar worden.
Super als je mee doet!
maandag 3 december
Sinterklaasspelletjesavond!
We vieren Sinterklaas met een
spel, cadeautjes en allerlei
lekkers. Kom, doe mee en blijf
niet thuis! Misschien ga jij wel
met de meeste cadeautjes naar

huis?! Neem voor deze avond
drie cadeautjes van ± €2,- per
stuk mee, dan zorgen wij voor
de pepernoten. Van 19.30 tot
21.00 uur.
zondag 16 december
JeugdKapel KerstBrunch
Dat hoort erbij: op deze zondag
gaan we gezellig brunchen in De
Schutse! Kom om kwart voor
tien, met wat kerstversiering
voor de echte kerstsfeer. Wij
zorgen voor eten, lekkers en
kerstentertainment! Neem
gerust vrienden en vriendinnen
mee.
zondag om de week
JeugdKapel
Natuurlijk weer Jeugdkapel, het
leukste wat er in die puntkerk
gebeurt! Elke eerste en derde
zondag van de maand in de
jeugdruimte van De Schutse.
Voor iedereen uit het voortgezet
onderwijs - geef ‘t door! Wat
anders voor jongeren tijdens de
kerkdienst. Voor de preek de
kerk uit en naar onze eigen plek
- veel gezelliger! Het gaat over
van alles: nieuws, school, thuis,

vrienden, (on)geloof, ouders,
bijbelverhalen (zo dat je er wat
van snapt) en … over wat jezelf
roept. Stil zijn doe je maar
ergens anders!
Jeugdkapel dit najaar
7 en 21 oktober,
4 en 18 november,
2 en 16 december (KerstBrunch)
Tot ziens
bij alle PROVIDER-items!
Cathérine Verviers, jeugdwerker
Natasja Bos, jeugdouderling
ds. Joep Dubbink
ds. Florisca van Willegen
Co Walinga
Carel Westra
Stefan van Amerom
Frederike Eekhof
We appen!
Geef je bij Cathérine op voor de
mailinglijst en de WhatsAppgroep om op de hoogte te
blijven van alle activiteiten!
c.verviers@pkn-uithoorn.nl
06-30196966

