
Provider 
in De Schutse
12-18 jaar · voorjaar 2020

Welkom bij PROVIDER 2020  

Voor alle middelbare scholieren in 

Uithoorn. Activiteiten van de 

Protestantse Gemeente Uithoorn ... 

voor jou!

Dit voorjaar gaan we weer allerlei 
grappige, spannende, gekke dingen 
doen. Wees er elke keer bij, want 
samen wordt ‘t leuk én boeiend!  
Er staan een paar mooie dingen in 
de planning: gamen, in gesprek met 
iemand van de Koninklijke Marine, 
Pasen beleven, en KerkKamp! 

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



di 4 feb 19:30 - 21:00
Geloven en games?!
Herkansing! Ben jij een fervente 
gamer? Welke games speel jij 
het liefst, online en offline? 
Volgens sommigen is het een 
nutteloze manier om je tijd te 
verdoen, maar volgens anderen 
een verrijking van je leven: 
contact met anderen, vaardig-
heden leren en in sommige 
games zelfs verdieping en 
zingeving. Wat vind jij? Gamen 
jullie mee? Wie weet komen we 
wel spannende en diepzinnige 
thema’s tegen!

zo 9 feb 10:00 - 11:00
Anders-dan-anders dienst
Deze zondag is de dienst 
geïnspireerd op Taizé, een 
internationale klooster
gemeenschap in Frankrijk die 
wekelijks duizenden jongeren 
trekt voor ontmoeting en 
bezinning. Er worden mooie, 
meditatieve liederen gezongen 
en er is tijd voor stilte. Een 
beleving, dus!

wo 11 mrt 17:00 - 19:30
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 11 maart gaan wij 
een sobere maaltijd in De 
Schutse voorbereiden en 
opeten. (Samen met De Burght, 
de katholieke kerk vlakbij.) Een 
mooi vastenmoment voor jezelf 
en voor iedereen die je hiervoor 
wil uitnodigen! Doe je mee? 

di 24 mrt 19:30 - 21:00
Mike de Aalmoezenier
Aalmoezenier, wat is dat nu 
weer? Het is een kerkelijke 
functie, gericht op allerlei 
vormen van zorg voor mensen. 
Ook rooms-katholieke geestelijk 
verzorgers bij de krijgsmacht 
worden zo genoemd. Mike 
Nagtegaal is krijgsmacht-
aalmoezenier bij de Koninklijke 
Marine in Den Helder, en hij 
komt deze avond bij ons langs 
om daarover te vertellen. Wat 
bespreekt hij zoal met de 
jongens en meiden die tot 



marinier worden opgeleid? 
Passen geloof en leger wel bij 
elkaar? Interessant om over te 
horen!

za 11 apr 20:30 tot laat 
Paaswake
Pasen begint al op de zaterdag
avond 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. Het plan 
is om weer een PaasChallenge te 
doen, een leuke uitdaging!

za 18 - zo 19 april
KerkKamp!
Herkansing! Voor twee groepen: 
basisschool en middelbare 
school, ieder met een eigen 
activiteitenprogramma. Er 
hebben zich al een heel aantal 
mensen opgegeven, dus doe ook 
mee. We gaan voor jullie op zoek 
naar een gezellige binnenlocatie. 

De kosten zijn €30 per persoon, 
mocht je je nog last minute 
willen opgeven, dan kan dat via 
c.verviers@pkn-uithoorn.nl en 
zet daarbij de naam/namen van 
degenen die meegaan, het 
mobiele nummer en 
bijzonderheden zoals dieet enzo. 

zo 10 mei 10:00 - 11:00
Anders-dan-anders dienst
In deze dienst worden liederen 
gezongen die veel betekenen 
voor mensen uit onze gemeente. 
Natuurlijk mag je zelf ook een 
lied aandragen! Je hoort tegen 
die tijd meer hierover.

ma 18 mei 19:30 - 21:00
Spelletjes of film?!
Samen chillen, een leuk spel 
doen! Of toch een film kijken op 
een groot scherm en uiteraard 
met popcorn? Lekker op de bank 
hangen. We bedenken vooraf 
hoe en wat. Let op! Als we een 
film gaan kijken beginnen we 
iets eerder, om 19:00 uur.

zo 14 juni 10:00 - 14:00
Eind-Feest-Buiten-Dag
De BuitenDag om JeugdKapel en 

?



Provider voor de zomervakantie 
gezellig af te sluiten! We hopen 
op mooi weer om buiten lekker 
actief lol te maken. Lunch mee!

zo 28 juni 10:00 - 11:00 
Anders-dan-anders dienst
Deze zondag is de kerkdienst 
weer anders-dan-anders. Extra 
leuk voor jullie! Alle mogelijk-
heden open, je mag meedenken 
als je wil. Al nieuwsgierig? Houd 
je mail, WhatsApp en de website 
in de gaten!

JeugdKapel
Het leukste wat er in die 
puntkerk gebeurt? Elke tweede 
en vierde zondag van de maand 
in de jeugdruimte.
· 9, 23 feb · 8, 22 mrt · 12, 26 apr 
· 10, 24 mei · 14, 28 jun ·
Voor iedereen uit het voortgezet 
onderwijs - geef ‘t door! 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, (te 
snappen) bijbelverhalen en … 
over wat jullie zelf roepen!

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
0630196966

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


