
Provider 
in De Schutse
12-18 jaar · voorjaar 2019

Welkom bij PROVIDER!  

Voor alle middelbare scholieren 

in Uithoorn. Activiteiten van de 

Protestantse Gemeente 

Uithoorn ... voor jou!

Dit seizoen gaan we weer allerlei 
grappige, spannende, gekke 
dingen doen. Wees er elke keer 
bij, want samen wordt ‘t leuk én 
boeiend! Sober eten maken, film 
kijken, naar Joods Antwerpen, 
en in gesprek over jezelf, het 
geloof, dingen in jouw leven. 
Al eerder meegedaan? Dan wil 
je natuurlijk meteen weten 
wat-waar-wanneer?! Nog nooit 
bij PROVIDER geweest? Kom op, 
laat je kennen en doe ook mee! 
Je vindt ons in de jeugdruimte 
van De Schutse.
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Ik ben
...

...
in de war

?



maandag 4 maart
Voorbereiding Antwerpen
Op zondag 7 april reizen we met 
jullie naar Antwerpen. Onder 
leiding van een gids verkennen 
we de Joodse wijk van deze stad. 
Voor het zover is, willen we jullie 
nog meer wegwijs maken. Er is 
al een avond geweest waarin we 
kennis hebben gemaakt met het 
Jodendom. Als je die gemist 
hebt, geen probleem, er volgen 
deze avond nog meer interes-
sante weetjes. Ook kunnen jullie 
zelf aangeven wat jullie tijdens 
de excursie graag zouden willen 
zien en horen. Kom langs dus! 
19.30-21.00 uur.

donderdag 14 maart
Je suis …  Christen?
Ken je de kreet “Je suis Charlie”? 
Van drie jaar geleden, na de 
aanslag op Charlie Hebdo in 
Parijs? Het was een slogan om 
aan te geven waar je voor staat: 
Ik ben zoals Charlie. Zo zou je 
dus ook kunnen zeggen “Je suis 
Christen”, ik ben als Christus. 
Maar… is het zo simpel? Wie ben 
ik dan eigenlijk? Mag ik dat 
helemaal zelf uitzoeken? Of 
staat dat allemaal precies in de 

Bijbel, en heb je er niets over te 
zeggen? (Zoals de onder-
tekenaars denken van de 
Nashville-verklaring tegen 
LHBT+-ers). Trouwens, waarom 
moeten we allemaal in hetzelfde 
hokje, met een label op?  
Op deze avond gaan we op zoek 
naar antwoorden, met elkaar, 
met de Bijbel en ... met gezond 
verstand! 19.30-21.00 uur.

woensdag 27 maart
Sobere maaltijd
In de Veertigdagentijd voor 
Pasen wordt er gevast. Je kent 
misschien ook wel het gebruik 
om met elkaar een sobere 
maaltijd te eten. Samen stilstaan 
bij het voedsel en de welvaart 
die we tot onze beschikking 
hebben. Een moment solidair 
zijn, met de mensen die dit niet 
hebben. Op 27 maart gaan wij 
een sobere maaltijd in De 
Schutse voorbereiden en 
opeten. (Samen met De Burght, 
de katholieke kerk vlakbij.) Met 
elkaar en met iedereen die je 
hiervoor wil uitnodigen. Een 
mooi vasten moment voor jezelf! 
Doe je mee? 17.00-19.30 uur.
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zondag 7 april
Excursie Antwerpen
Deze zondag is het zover: we 
gaan op weg naar Antwerpen! 
Het programma maken we rond 
tijdens de voorbereidingsavond, 
maar reken er alvast op dat we 
vanaf de vroege ochtend de hele 
dag onderweg zijn, inclusief 
avondeten. Het wordt een 
bijzondere trip!

zaterdag 20 april
Paaswake
Pasen begint al op de 
zaterdagavond ervoor. Tijdens 
de Paaswake om 21.00 uur in De 
Schutse wordt herdacht dat 
Jezus die nacht opstaat uit de 
dood. In deze dienst gebeuren er 
een hoop bijzondere dingen om 
dit feest van licht te vieren. Wij 
gaan daarbij assisteren! Daarna 
blijven we met onze groep bij 
elkaar om te hebben over de 
betekenis van dit feest. We gaan 
onder andere een nacht-
wandeling maken. Geen hele 
nacht waken, maar we maken 
het wel lekker laat!

vrijdag 10 mei
Filmavond!
Samen kijken naar een film op 
ons eigen scherm, lekker op de 
bank met chips. Kom je in de 
JeugdKapel ervoor de trailers 
kijken om een verrassende film 
te kiezen?! We starten de film 
op tijd, 10 mei 19.00-21.15 uur.

maandag 20 mei
Creatief
Lekker DOEN! Samen wat maken 
met je handen is altijd 
inspirerend. We verzinnen wel 
wat voor goeds we er mee 
kunnen. 
19.30-21.00 uur.

zondag 30 juni 
Anders-dan-anders dienst
Deze zondag is de kerkdienst 
anders-dan-anders. Extra leuk 
voor jullie! Al nieuwsgierig? 
Denk mee als je dat wil! Houd je 
mail en WhatsApp en in de 
gaten. 10.00 uur.



zondag 7 juli
Eind-feest-buiten-dag
De Jeugdkapel-buitendag om 
Provider voor de zomervakantie 
gezellig af te sluiten! We hopen 
op mooi weer om buiten lekker 
actief lol te maken. 10.00 tot 
ongeveer 14.00 uur samen 
lunchen!

zondag om de week
JeugdKapel
Natuurlijk, het leukste wat er in 
die puntkerk gebeurt! Elke 
eerste en derde zondag van de 
maand. 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 nieuws, school, thuis, 
vrienden, (on)geloof, ouders, 
bijbelverhalen (zo dat je er wat 
van snapt). Over van alles en wat 
jezelf roept. Stil zijn doe je maar 
ergens anders! 10.00 uur
Jeugdkapel dit voorjaar 
3 en 17 feb, 3 en 17 mrt, 21 apr, 
5 en 19 mei, 2 en 16 juni.

Tot ziens  
bij alle PROVIDER-items!
Cathérine Verviers, jeugdwerker
Natasja Bos, jeugdouderling
ds. Joep Dubbink
Co Walinga
Carel Westra
Stefan van Amerom
Frederike Eekhof

We appen!
Geef je bij Cathérine op voor de 
mailinglijst en de WhatsApp-
groep om op de hoogte te 
blijven van alle activiteiten!
c.verviers@pkn-uithoorn.nl
06-30196966


