
 

ACTIVITEITEN VOOR ONZE 
KIDS  JEUGD & JONGEREN 

 
3-11-2019 

DIACONALE ZONDAG 

▪ THEMA VIERING VOOR JONG EN OUD 

▪ VOOR: alle belangstellenden 

▪ LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg 

▪ TIJD: 9.30 uur 

▪ AANSLUITEND KOFFIE EN LOTERIJ: in de Witte Burcht. 

Dit jaar willen wij met de diaconale zondag geld 

inzamelen om een sinterklaasmiddag met cadeautjes 

voor de kinderen van de voedselbank te verzorgen. 

Vooral tijdens de winterperiode zijn er meer mensen 

op ons eiland die noodgedwongen gebruik moeten 

maken van de Voedselbank. Hieronder zijn ook 

gezinnen met kinderen. Deze mensen hebben het niet 

breed  en kunnen haast niet voorzien in hun dagelijks 

brood laat staan voor een gezellige sinterklaasviering. 

 

Daar willen wij graag bij helpen en we hopen natuurlijk van harte dat u ook kunt en wilt 

helpen een mooi sinterklaasfeest te verzorgen voor deze gezinnen en hun kinderen. Want de 

goedheiligman neemt toch voor ieder kind een cadeautje mee! 

Zoals gewoonlijk beginnen we de dag met een themaviering om 9.30 uur in de kerk van Den 

Burg.  

Aansluitend gaan we naar de Witte Burcht voor de koffie met wat lekkers [van onze 

bakgroep].  

Tijdens de koffie willen we dan weer de loten verkopen voor de traditionele loterij. 

Met het geld wat we bij de collecte en de loterij ophalen gaan we met de oudere jeugd 

cadeautjes inkopen en deze leuk verpakken. En zullen we een gezellige middag organiseren 

voor de gezinnen met kinderen die noodgedwongen gebruik moeten maken van de 

voedselbank 

 

NAAST DE LOTERIJ EN DE COLLECTE KUNT U KUNT NOG IETS MEER DOEN.  

➢ In de viering en in de Witte Burcht zetten wij n.l. manden klaar. Hierin kunt u houdbare 

producten deponeren voor de voedselbank. Te denken valt aan b.v. koffie, thee, suiker, 

bloem, rijst, macaroni, blikken groente of soep, pakken chocomelk of speculaas [voor het 

heerlijk avondje]  

➢ Ook zouden wij het leuk vinden als er nog mensen zijn die iets willen bakken, deze kunnen 

we dan ook verloten of per opbod verkopen. U kunt dit op zondagochtend 3 november 

inleveren in de Witte Burcht. 

MOGEN WIJ OOK NU WEER OP UW GULLE GAVEN REKENEN??? 

 



10-11-2019 

THEMA DIENST ST. MAARTEN 

    We vieren het feest van ST. MAARTEN ook in de kerk. 

▪ EUCHARISTIEVIERING met mmv Caeciliakoor uit Den Helder en kinderen uit de regio 

▪ VOOR: TIGER KIDS [kinderen van de basisschool]   

▪ LOCATIE: Petrus & Pauluskerk, Kerkgracht 53 te Den Helder 

▪ TIJD: 11.00 uur. 

▪ VERGEET JE LAMPION NIET!!!! 

 

11-11-2019 

St. MAARTEN _ KERK DEN BURG OPEN OM TE KEUVELEN  

• VOOR: Alle kinderen met een lampion  
• LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg 

• TIJD: 17.30 uur - 20.00 uur  

St. Maarten deelt warme chocolademelk en snoep uit  

en je mag ook een kaarsje aansteken. 

Voor de begeleiders is er koffie en thee. 

KOMEN JULLIE OOK ZINGEN??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-11-2019 

OECUMENISCHE TAIZÉ VIERING  

 

▪ VOOR: Alle belangstellenden JONG EN OUD 

WANNEER JE JEZELF EEN MOMENT VAN STILTE, ZINGEN, TEKSTEN EN GEBEDEN GUNT  

▪ LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg 

▪ TIJD: 19.30 uur  

Taizé is een plaats in Frankrijk waar duizenden mensen [vooral jongeren] naar toegaan voor 

ontmoeting en bezinning. Een oecumenische ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. 

Veel kerken en geloofsgemeenschappen in de wereld bieden deze vorm van vieren in hun eigen 

gemeente of omgeving aan, geïnspireerd op de vieringen  zoals die gehouden worden in Taizé. 

Een Taizé viering is een oecumenische viering met kaarslicht, stiltes, liederen uit Taizé, gebeden 

en meditatieve teksten.  

Ook op Texel worden al meer dan 15 jaar in de zomer in De Koog en sinds enkele jaren ook twee 

maal in de winter een Taizé viering georganiseerd.  

Dit keer zullen Henk Schrader, diaken in het Bisdom Haarlem en werkzaam in de regio Noordkop 

en Wikke Huizing dominee van de PKN kerk in Den Burg deze viering leiden.  

JE BENT VAN HARTE WELKOM. 

 



 

 
23-11-2019 

EUCHARISTIEVIERING VOOR JONGEREN 

 

▪ VOOR: De Tigers of God [kinderen van 12 jaar en ouder] en belangstellenden 

▪ LOCATIE: O.L.V. Visitatie Keinsmerweg 3 1756 AE ‘t Zand 

▪ TIJD: 19.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


