
Provider 
in De Schutse
12-18 jaar · najaar 2019

Welkom bij PROVIDER!  

Voor alle middelbare scholieren in 

Uithoorn. Activiteiten van de 

Protestantse Gemeente Uithoorn ... 

voor jou!

Zomervakantie afglopen... School 
weer begonnen... Afwisseling bij 
PROVIDER!
Wees er elke keer bij, want het 
wordt weer leuk én boeiend! 
We beginnen met Startzondag en 
kamp. Verder film, games en 
spelletjes... En tussendoor 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 we nu ga doen! 
Nog nooit bij PROVIDER geweest? 
Kom op, laat je kennen en doe ook 
mee! Je vindt in De Schutse,



zo 15 sept 10:00 - 13:15
Startzondag
Een gezellige manier om met 
iedereen het seizoen in te 
luiden! In de dienst is er het 
spannende verhaal van David en 
Goliath. Maar er is meer dan een 
dienst alleen, want er zijn leuke 
activiteiten en workshops - 
foto’s maken, knutselen, 
wandelen, voor iedereen wat 
wils. En helpen jullie mee om na 
de dienst spullen te verkopen 
voor Stichting Edukans? We 
sluiten de ochtend af met een 
gezamenlijke lunch, lekker!

za 28 - zo 29 sept
Kamp
Er komt eindelijk weer een 
KerkKamp aan! Voor twee 
groepen: basisschool en 
middelbare school, ieder met 
eigen activiteiten. We gaan naar 
De Boshoek in Voorthuizen, 
waar we kunnen zwemmen, 
wandelen, voetballen, eten, 
slapen, springen, dieren aaien... 
en de rest verklappen we nog 
niet. De kosten zijn €30 per 
persoon. Mocht je je nog last 
minute willen opgeven, dan kan 
dat via n.bos@pkn-uithoorn.nl 

en zet daarbij de naam/namen 
van degenen die meegaan, het 
mobiele nummer en 
bijzonderheden zoals dieet etc.

di 1 okt 19:30 - 21:00
Escapekerk
Van een escaperoom heb je vast 
gehoord, of misschien wel eens 
gedaan: een spannende puzzel 
om te ontsnappen uit een 
ruimte. Maar wist je dat je zelf 
ook escaperooms kan maken? 
Op deze avond gaan we aan de 
slag met het maken van puzzels, 
en misschien laten we deze wel 
oplossen door andere mensen, 
tijdens een kerkdienst. Leuk om 
eens je hersenen over te laten 
kraken!

zo 13 okt 10:00 - 11:00
Anders-dan-andersdienst
Op deze zondag wordt de dienst 
anders-dan-anders, en daarmee 
hopelijk ook extra leuk voor 
jullie! Alle mogelijkheden staan 
nog open, je mag ook mee-
denken als je dat wil. Ben je ook 
al nieuwsgierig? Houd je mail, 
WhatsApp en de website in de 
gaten!

?

?



ma 4 nov 19:00 - 21:15
Filmavond
Samen een film kijken, op een 
groot scherm en uiteraard met 
popcorn. Lekker op de bank 
hangen. Bij de JeugdKapel de 
zondag ervoor kijken we trailers.
Altijd een film die je anders zou 
missen! Let op, de tijd is iets 
anders dan normaal: van 19:00 
tot 21:15 uur, in de jeugdruimte.

wo 20 nov 19:30 - 21:00
Geloven en games?!
Ben jij een fervente gamer? 
Welke games speel jij het liefst, 
online en offline? Is het een 
nutteloze manier om je tijd te 
verdoe? Of een verrijking van je 
leven? Contact met anderen, 
vaardigheden leren en in 
sommige games zelfs verdieping 
en zingeving. Wat vind jij? 
Gamen jullie mee? En wie weet 
komen we wel spannende en 
diepzinnige thema’s tegen!

di 3 dec 19:30 - 21:00
Sinterklaasspel
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.

zo 22 dec 9:45 - 11:00
Kerst High Tea
Dat hoort erbij: op deze 
zondagochtend gaan we gezellig 
High Tea-en 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.

di 24 dec 19:00 - 20:00
Kerstdienst 
Het mooiste kerstfeest voor alle 
leeftijden. Het kerstverhaal 
wordt op een leuke manier 
verteld, we staan stil bij de 
kerstboodschap en het 



kinderkoor zingt kerstliedjes. 
Met warme chocolademelk na 
afloop.

JeugdKapel
Er is weer JeugdKapel, het 
leukste wat er in die puntkerk 
gebeurt! Elke tweede en vierde 
zondag van de maand in de 
jeugdruimte van De Schutse, 
voor iedereen uit het voortgezet 
onderwijs - geef ‘t door! Een 
alternatief voor jongeren tijdens 
de kerkdienst. Voor de preek 
gaan we de kerk uit en naar onze 
eigen plek - veel gezelliger! Het 
gaat over van alles: nieuws, 
school, thuis, vrienden, (on)
geloof, ouders, bijbelverhalen 
(maar zo dat ze te snappen zijn) 
en … over wat jullie zelf roepen! 
JeugdKapel dit najaar
25 aug, 8 en 15 (Startzondag) 
sept, 13 en 27 okt, 10 en 24 nov, 
8 en 22 dec (Kerst High Tea!).

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

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


