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2 Jeugdwerkactie 2018 
 

 
Doel:  
 
Elke drie/vier jaar wordt door de Jeugdbond een landelijke actie georganiseerd. 
De vorige keer was het doel dicht bij huis; deze keer is het doel ver weg.  
De actie is gericht op Bijbels onderwijs. Bijbels onderwijs is van levensbelang. Je 
kunt je haast niet voorstellen hoeveel christelijk onderwijs bijgedragen heeft aan 
wie jij nu bent. Miljoenen kinderen en jongeren hebben geen toegang tot 
(Bijbels) onderwijs omdat ze te arm zijn, uitgesloten worden omdat ze een 
beperking hebben of zijn niet echt welkom op school omdat ze christen zijn. 
Wat is Bijbels onderwijs jou waard? Geef anderen toekomst. Zet je in voor 
Geloofwaardig onderwijs! 
Juist als lid van een kerkelijke gemeente kunnen we veel voor anderen 
betekenen. Daarom een actie over ‘gemeente-zijn’. Samen willen we hierover 
gaan nadenken en geld inzamelen voor een aantal doelen. 
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Waar halen we geld voor op? 

Het geld dat we willen inzamelen is bestemd voor verschillende doelen, die in 
drie projecten zijn verdeeld: 
 
Pakistan (project -12 jeugdwerk) 

Omdat er in de wijk grote spijkerstoffabrieken staan, komt het chemisch 
vervuilde water van deze fabrieken in het water dat de mensen dagelijks 
gebruiken om van te drinken, om zich mee te wassen en om in te koken. 
Hierdoor zijn er veel ziektes. Een oplossing voor dit probleem is een waterput 
met een filter, die er voor zorgt dat de schadelijke stoffen uit het water gezuiverd 
worden. Maar de overheid doet niets voor de mensen in deze wijk. Waarom 
niet? Omdat Khaliq Nagar bekend staat als een wijk met christenen. 
Omdat veel ouders niet kunnen leven of schrijven, willen ze niets liever dan hun 
kinderen de kans geven om wél naar school te gaan en zo uit de armoede te 
ontsnappen. Kinderen uit christelijke gezinnen kunnen naar de school van de 
Saviours Church. Een school waar de Bijbel elke dag open gaat. Helaas is het 
gebouw te klein en ze kunnen maar onderwijs bieden tot grade 8 (bij ons groep 
6), in plaats van grade 10 (bij ons groep 8). Daardoor is er geen aansluiting op 
een vervolgopleiding. Veel kinderen gaan hierdoor alsnog aan de slag in een 
fabriek. 

 

Nodig: € 125.000 
 
Hiermee maken we het volgende mogelijk: 

 Een diepe waterput met filter 

 Een gebouw dat kinderen vanaf pré-
school t/m grade 10 kan huisvesten 

 Onderwijs van pré-school t/m grade 10 

 Lesmateriaal in Urdu en in Engels 
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Nigeria  (project +12 jeugdwerk) 

 
In Nigeria worden veel kinderen geboren met een beperking. Deze kinderen 
worden als minderwaardig en nutteloos gezien. Ze kunnen toch weinig 
betekenen voor de samenleving? Soms worden kinderen opgesloten, omdat 
ouders niet weten wat ze met een kind met een beperking aan moeten. Er is veel 
onduidelijkheid en onkunde over de oorzaken van doofheid en blindheid. Er zijn 
dorpen waar de mensen denken dat een kind met een ernstige beperking een 
boze geest heeft. 
Doofheid komt vaak voor in Nigeria. Veel dove kinderen leerden niet praten, 
lezen of schrijven. Daardoor stonden ze buiten de maatschappij en kwamen ze 
niet in aanraking met het evangelie. CBR-Effata zoekt deze kinderen en hun 
ouders op en probeert de taboes rondom doofheid te doorbreken. Ze helpt dove 
kinderen om ze hoop te geven voor de toekomst. Om ze te laten zien dat ze van 
waarde zijn voor de samenleving, maar ook dat ze waarde hebben voor God. De 
kinderen kunnen naar school, krijgen (Bijbels) onderwijs, leren een vak en 
kunnen zo in hun eigen onderhoud voorzien. Ze krijgen een geloofwaardig 
bestaan. Om te communiceren met elkaar en met horenden, leren de dove 
kinderen en jongeren gebarentaal. Ook op school gaat alles in gebarentaal. 

Nodig: € 125.000 
  
Hiermee maken we het volgende mogelijk: 
# Steun lagere school Bethel en middelbare school Berea 

 Voorlichting aan ouders 

 Training doventolken 

 Lerarenopleiding dove leraren 

 Gebouw en materiaal voor technische 
beroepen 

 Uitbreiding bibliotheek 

# Aanbieden van dovendiensten 
 Opleiding evangelist die zelf doof is 

 Evangelisatie en Bijbelstudiemateriaal voor 
doven 

 Aanschaf (kinder)Bijbels 

 Bezinningsweekend / kamp 

# Toerusting personeel CBR-Effata 
  



5                  #Geloofwaardig Onderwijs 
 

India (project +16 jeugdwerk) 

Hoe blijf je als christen staande in een vijandige cultuur? Wat is dan de waarde 
van Bijbels onderwijs? Hoe kun je, als voorganger van de gemeente, de vragen 
van jongeren beantwoorden als je zelf niet onderwezen bent in de Bijbel? Hoe 
kun je leiding geven aan een gemeente als je de geloofsleer niet begrijpt? 
Het is bemoedigend om te zien hoe de kerk in India tegen de verdrukking in 
groeit. Zo vitaal is de boodschap van het evangelie. Ondanks hoopgevende 
getuigenissen van christenen, zijn er ook zorgen. De beperkte theologische 
kennis kan een reden zijn dat de kerk niet in de diepte groeit. Net als in de eerste 
christelijke gemeenten kunnen er dwalingen ontstaan. 
Daarom is het belangrijk om christenen toe te rusten. Ze hebben kennis over de 
Bijbel en geloofsleer nodig om staande te blijven in de vijandige samenleving. 
Ook geven gemeenten daar aan dingend behoefte te hebben aan toerusting via 
catechese en jeugdwerk. 

India is een enorm land. In niet alle gebieden is het makkelijk om contact te 
leggen met christenen. Daarom willen we ook E-learning mogelijk gaan maken 
voor voorgangers, jeugdwerkers en kerkgangers. Via internet kunnen deze 
christenen Bijbels onderwijs krijgen en elkaar steunen en bemoedigen. 

Nodig: € 250.000 
  
Hiermee maken we het volgende mogelijk: 
# Schrijven, produceren en verspreiden van 
twee belangrijke boeken: 

 Boek waarin de Bijbel in eenvoudige 
taal uitgelegd wordt 

 Boek waarin de geloofsleer in 
eenvoudige taal uitgelegd wordt 

# Steun opleiding en vorming via John Calvin 
Institute Hydrabad: 

 Wekelijks catechismusonderwijs aan 350 kinderen 

 Voor 1000 jongeren een Jeugdconferentie organiseren 

 Opleiding 120 studenten theologie die les gaan geven in de gemeenten 

# Toerusting en training via de kerkelijke gemeenten 
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Meditatie ‘Voor de jeugd’ 

 
 

Ik las een stukje voor de jeugd, 
Dat werk gaf mij de grootste vreugd, 

Want kinderen zijn door den Heer 
Gegeven Zijnen Naam ter eer, 

Te zingen in het hemelrijk, 
Die zijn getrokken uit het slijk, 

Van zonde-, duivel, werelddienst, 
Getrokken soms op ‘t onvoorzienst, 

Door Woord en Geest in ‘t hart geraakt, 
Waardoor de zondaar wordt gestaakt, 

Te hollen op het hellepad, 
Naar satans rijk en duivels stad. 

Daar ‘t helsche vuur reeds is bereid, 
In eindlooze rampzaligheid, 
En eeuwige verdoemenis. 

Die blijft zoo hij geboren is. 
Maar die bekeerd wordt tot den Heer” 

En leeft op aarde tot Gods eer, 
Zal komen in de Heerlijkheid 

En storeloze zaligheid. 
Die Jezus hier heeft tot zijn deel, 
Al had hij ook op aard niet veel, 

Is rijk genoeg, hij heeft een schat, 
In Godes rijk, de hemelstad, 

Genade voor zijn schuld heeft hij, 
Om niet ontvangen, rijk en vrij, 

Om Christus” bloed aan ‘t kruis gestort, 
Waardoor de ziel gereinigd wordt. 

Wiens naam in ‘t boek des levens staat, 
Gewis die niet verloren gaat. 

 
Ds. L. G. C. Ledeboer 
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Activiteitenlijst 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen betrokken is bij deze actie, van jong tot 
oud. Vanaf 1 februari worden in onze gemeenten verschillende activiteiten (12) 
op touw gezet. Voor iedere leeftijd wat wils! 

Op pagina 32 hebben wij een activiteitenkalender opgesteld, zodat het duidelijk 
is wanneer welke activiteit plaatst gaat vinden.  

 

Volleybaltoernooi  
 
Ben je sportief, hou je van gezelligheid en wil je een goed doel steunen 
#Geloofwaardig? Geef je dan op voor het volleybaltoernooi. Jong of oud, 
iedereen is welkom!  
Deelnemen aan het toernooi mag vanaf 16 jaar.  
 

 Opgeven per team of per persoon 

 Per team een originele naam bedenken  

 Minimaal 6 personen per team 

 Opgeven voor: 14 april 2018 

 Deelname: € 5,- per persoon  

 Aanvang: 18:30-19:00 uur  
 
Aan de innerlijke mens wordt ook gedacht, denk aan een hapje en  
een drankje. Echter verwachten we hiervoor wel een bedankje!  
 
Neem al je vrienden en familie mee, iedereen is welkom!  
 
Tot dan!  
 
Groetjes, 
Anne, Renate, Elize, Coralin & Marilin 
Email: volleybalgergem@gmail.com  

  

Waar  : Goud Biervliet 
Wanneer : 21 april 2018 
Wie?  : Vanaf 16 jaar  

mailto:volleybalgergem@gmail.com
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Eet-bij-elkaar-actie 

We willen een EET-BIJ-ELKAAR-ACTIE houden op D.V. 2 maart 2018. 

We doen het op de volgende manier: 
Iedereen van jong tot oud kan zich aanmelden om 
te koken voor andere gemeenteleden of te gaan 
uiteten bij andere gemeenteleden. Dit kan als gezin, 
maar ook alleen of met vrienden. Je meld je aan 
voor het max. aantal personen waarvoor je wilt koken of je meld je aan 
met hoeveel personen je bij iemand een warme maaltijd wilt gaan 
nuttigen. Het is de bedoeling om je op te geven voor 14 februari 2018. 
 
Maar bij wie zal dit gebeuren??  Dat is tot op het 
laatste moment een grote verrassing. 
Je geeft je dus op om uit eten te gaan of je kunt je 
aanmelden om voor anderen te koken, dit via e-
mailadres: p.van.wijck@kpnplanet.nl 
 
Ook is mogelijke dieetwensen in de mail te vermelden. 
 
Degene die bij iemand gaat eten, maakt € 7.50 p/p en maximaal € 30.- 
p/gezin over naar bankrekeningnr: NL45 RABO 0392 4872 41  
met omschrijving “eten Actie JBGG”. 
 
Wij maken de match welke eters bij welke “kok” worden geplaatst. 
Natuurlijk wordt aan de betreffende kok doorgegeven hoeveel mensen er 
komen eten. De eters krijgen 1 dag vooraf te horen op welk adres en hoe 
laat ze worden verwacht. 

We hopen op veel  fijne ontmoetingen op D.V. vrijdag 2 
maart. 
Gr. Marjan en Jans van Wijck 
Voor meer info: 0115-441826/06-15865691 
  

mailto:p.van.wijck@kpnplanet.nl
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Knutselmiddag basisschoolkinderen  
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‘Jonge moeder morgen’ 

 

 

Fietstocht 50+ 
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Zang- en muziekavond 

  



17                  #Geloofwaardig Onderwijs 
 

Zeskamp 12-16 jaar 

 

 _________________________________________________________ 

 

 

Informatieavond #Geloofwaardig onderwijs 

Spreker : Mevrouw A. Maat van de Jeugdbond 

Datum : Woensdag 28 februari 2018 

Aanvang : 19:30 uur  

Locatie : Ger. Gem. Oostburg 

(Voor vervoer vanuit Terneuzen kan 

gezorgd worden.) 
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Wandel/koffiemorgen  
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Boeken inzameling 
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Workshop handletteren 

 

Workshop schilderen 
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24 Jeugdwerkactie 2018 
 

Actiemarkt op zaterdag 24 maart 

Hét hoogtepunt van de jeugdwerkactie wordt de actiemarkt! Een deel van de 
gemeenten zet zich in om hier een prachtige dag van te maken, waar van alles te 
doen is. De markt wordt gehouden in de speeltuin het Oranjekwartier te 
Terneuzen. 
 
Aanvang : 14:00 - 19: 00 uur  
Leeftijd  : Jong en oud, iedereen is van harte welkom.  
 
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten hebben we onderstaand een 
overzicht gemaakt van een aantal leuke activiteiten.  
 

 Kinderen kunnen voor € 2,- p.p. onbeperkt gebruik maken van de 
speeltoestellen. Ook zal de jeugd ervoor zorgen dat de kinderen zich niet 
vervelen, door het organiseren van spellen etc. Vrijwilligers kunnen zich 
hiervoor opgeven bij Willem Zegers.  
 

 Was uw auto de komende tijd niet: dat laat u doen op de actiemarkt! Er 
staat een goed uitgerust team klaar om met professionele middelen uw 
auto in blinkende staat te brengen.  

 

 Er wordt een veiling georganiseerd waarop spullen bij opbod worden 
verkocht. De veilingmeester zorgt hier voor een ware attractie! Ook u kunt  
spullen inbrengen voor de veiling via 
actiemarkt@gergemterneuzen.nl  

 

 Er wordt een taartenbakwedstrijd 
georganiseerd, let op het gaat om de 
mooiste taart. Op de actiedag zal hieruit 
een winnaar gekozen worden. Opgeven 
voor de taartenbakwedstrijd of verdere 
informatie hierover kunt u vragen aan 
Marilin van der Eijk marilinzegers@gmail.com 

 

 

mailto:actiemarkt@gergemterneuzen.nl
mailto:marilinzegers@gmail.com
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 Er zal een gezellige koffiehoek aanwezig zijn, tevens kunt u proeven van 
een heerlijk stukje taart (van de bakwedstrijd).   
 

 Er staan kramen met o.a. rollen snoep, bloemstukjes, kaarten, homemade 
producten, Zeeuwse producten, tweedehandsboeken etc.   

 

 Op deze dag kunt u lege flessen inleveren. Als u ze meebrengt naar de 
actiemarkt, zorgen de jongeren voor de afvoer naar de 
winkels. 

 

 En niet te vergeten, u hoeft niet te vrezen voor een lege 
maag er is namelijk heerlijke friet met toebehoren te 
verkrijgen van Boerderij Tollenaar.   

 
 
Als u verder informatie wilt of nog leuke ideeën heeft voor de 
actiemarkt, kunt u hierover contact opnemen met Willem Zegers,  0115 43 20 30  
of stuur een mail naar: actie@gergemterneuzen.nl  
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:actie@gergemterneuzen.nl
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Wat kunt u bestellen?  
 
Stol / tulband 
Wilt u zeker zijn van een heerlijke paasstol of rozijnentulband? Bestel dan nu uw 
brood van bakkerij Risseeuw . U bent dan verzekerd van goede kwaliteit. 
 
Paasstol 700 gram à € 6,50 
Paasstol 1000 gram à € 9,50 
Rozijnentulband 500 gram à € 3,00 
Rozijnentulband 1000 gram à € 6,00 
 
Snoeprollen 
Snoeprollen per stuk  € 1,00 

Snoeprollen per 5 stuks € 3,00 

Snoeprollen per 10 stuks € 5,00 

 
Chocolade-eitjes 
Ook voor chocolade-eitjes kunt u bij ons terecht. 
Dit voor de prijs van maar € 1,50 per zakje. 
 
Scharreleieren 
Doos met 10 verse scharreleieren van fam. Van Wijck, maat L. voor €1,50.  
 
Verse frieten  
Heerlijke verse frieten van: 
boerderijwinkel Tollenaar voor €1,50 per 1kg.  
 
Verse tomaten/groentesoep 
Heerlijke verse tomaten/groentesoep voor €2,50 per  0,5L.   
 
Ophalen bestellingen 
U kunt uw bestelling ophalen op Goede Vrijdag 30 maart na de kerkdienst in de 
zaal, in beide gemeenten (Terneuzen en Oostburg). Graag gepast geld en de 
bestellijst in gesloten envelop inleveren voor zondag 4 maart, in de doos op de 
balie in de kerk. 
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Bent u niet in de gelegenheid om uw bestelling 30 maart op te halen voor Ger. 
Gem. Terneuzen, laat het even weten voor 23 maart aan Willem Zegers, tel. 0115 
43 20 30 of voor Ger. Gem Oostburg aan Johan Riemens, tel: 06 13239324 of  per 
email: actie@gergemterneuzen.nl.  
 
Speciaal voor deze Jeugdwerkactie zijn een tiental prachtige producten door de 
Jeugdbond gemaakt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze producten kunt u invullen op de bestellijst op de volgende pagina.   

mailto:actie@gergemterneuzen.nl
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     Bestellijst actie #Geloofwaardig Onderwijs 

Artikel Prijs / 
stuk 

Aantal Totaal 

Paasstol 700 gram € 6,50   

Paasstol 1000 gram € 9,50   

Rozijnentulband  500 gram € 3,00   

Rozijnentulband 1000 gram € 6,00   

Verse scharreleieren 10 stuks maat L € 1,50   

Chocolade-eitjes € 1,50   

Snoeprollen per stuk (naar keuze)  
Spearmunt, appel, grape, cola, aardbei, strongmint, 
rang fruit, rang menthol, lakritz toffee, werther’s, 
whilhelmina pepermunt (doosje)  

€ 1,00   

Snoeprollen per 5 stuks (naar keuze) € 3,00   

Snoeprollen per 10 stuks (naar keuze) € 5,00   

Verse tomaten/groentesoep 0,5L € 2,50   

Verse frieten 1kg € 1,50   

Bezinnend boek Leven, lijden, leren € 14,95   

Kinderboek Bas gaat naar de kerk € 9,95   

Kwartet ‘Kijk en luister’ € 7,95   

CD Zoek eerst het koninkrijk van God € 9,95   

Farah krijgt een toekomst € 9,95   

De Bijbel open € 10,50   

Volgen in het spoor van de Meester € 12,50   

De Ark der behoudenis € 22,50   

Pareltje  Onderwijs € 4,95   

CD ´Credo´ € 14,95   

Alles totaal:  

Uiterlijke inleverdatum: zondag 4 maart (doos op de balie in de kerk). 
A.u.b. gepast geld samen met bestelformulier in gesloten envelop inleveren. 
Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Telefoon: 
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Actiekalender #Geloofwaardig Onderwijs 
 
Datum Activiteit Pagina  

Za. 27-01 Start van de actie met -14 en +14 jeugdverenigingen.  

Wo. 14-02 Knutselmiddag basisschoolkinderen  14 

Wo. 28-02 Informatieavond #Geloofwaardig Onderwijs 
(mevr. A. Maat)  

17 

Vr. 02-03 Eet-bij-elkaar-actie (alle leeftijden)  13 

Zo. 04-03 Uiterlijke inleverdatum bestellijst (gepast geld) 31 

Wo. 07-03 Workshop schilderen (vanaf 15 jaar) 20 

Za. 17-03 Zang- en muziekavond in de Bethlehemkerk 16 

Za. 24-03 Actiemarkt  24,25 

Za. 24-03 Boeken inzameling / kraam op de Actiemarkt 19 

Za. 24-03 Inleveren kleurplaat op de Actiemarkt  37,38 

Vr. 30-03 Na Goede Vrijdagdienst bestellingen afhalen in de zaal. 29-31 

Di. 10-04 Workshop handletteren  20 

Do. 12-04 Jongemoedermorgen  15 

Za. 21-04 Zeskamp (leeftijd 12-16) 17 

Za. 21-04 Volleybal toernooi (vanaf 16 jaar) 12 

Za. 21-04 Fietstocht 50+ 15 

Di. 29-05 Wandel/ koffiemorgen (dames vanaf 18 jaar) 18 

Juni  Einde actie Jeugdbond #Geloofwaardig Onderwijs  

 
Voor alle data geldt: D.V.. Onderwerpen onder voorbehoud. Zie voor actuele 
stand van zaken de website van de kerk of hou de Gomarus goed in de gaten. 
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Kleurplaat #Geloofwaardig Onderwijs 
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Doe je ook mee?  
 
Lever je kleurplaat in op de actiemarkt  (24 maart).  En wie weet win jij wel een 
hele leuke prijs!  
 
Er worden 3 prijzen uitgereikt in 3 leeftijdscategorieën: 

 1-3 jaar 

 4-8 jaar  

 8-12 jaar 

 
Extra kleurplaten liggen op de balie (Ger. Gem. Terneuzen) of in de crèche (Ger. 
Gem. Oostburg).  
 
Vul onderstaand je gegevens in:  
 

NAAM  :  

ADRES  :  

WOONPLAATS :  

LEEFTIJD  :  
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Informatie over de actie bij: 
 
Ger Gem Terneuzen 
Willem Zegers   0115 43 20 30 
Marjan Goud  0115 48 60 55 
Jeanien Guiljam  
Marilin van der Eijk  
 
Ger Gem Oostburg  
Johan Riemens 06 13239324 
Colin de Putter  
Johan Riemens  
 
actie@gergemterneuzen.nl  
 
Giften kunt u overmaken op rekeningnummer: 
NL58 ABNA 0606 165 029 
t.n.v. Jeugdwerk Ger. Gemeente  
Inz.: Jeugdbond – Actie 

 
 

 

Naam 

Adres 

mailto:actie@gergemterneuzen.nl

