
van u is de toekomst
Een mooi jaarthema! Een heel actueel thema. We kunnen soms 
best onzeker zijn over de toekomst. Covid-19 zette immers de hele 
samenleving op zijn kop. Zo ook onze planning van afgelopen jaar. 
Veel goals hebben we niet gehaald omdat we niet bij elkaar kon-
den komen en online niet altijd fijn was. Toch hebben we weer een 
aantrekkelijk programma gemaakt met veel goals om voor te gaan. 
“Van U is de toekomst”…we horen deze woorden in het Onze Vader. 
Het gebed dat Jezus ons leerde. Onze kijk op de toekomst bepaalt 
hoe we nu in het leven staan. Het besef dat de toekomst van God 
is mag ons vertrouwen geven dat Hij erbij is. Dat God ons de kracht 
en de creativiteit geeft om ons in te zetten voor het jeugdwerk. En 
dat Hij ons ook de moed geeft om dingen bij te stellen als dat nodig 
is en de wijsheid om te accepteren dat wij niet alles in de hand heb-
ben. Én vooral het vertrouwen dat het goed zal komen.            
             Heleen Hornstra, kerkelijk werker

Jeugdwerkkrant 
seizoen 2021 - 2022

Area 51 - jeugdwerk  
Toen ik het nieuwe jaarthema “Van U is de Toekomst” las, moest ik 
denken aan de volgende spreuk: Leer van het verleden, Leef in het 
heden, Geloof in de toekomst. Mogen Leren, Leven en Geloven! 
Wat een mooie onderwerpen om met elkaar mee aan de slag te 
gaan. We hopen op een seizoen waarin we elkaar weer vaak gaan 
ontmoeten! Tot ziens in AREA51.          Ria Vos, voorzitter Jeugdraad

Area 51  
AREA51 is de naam van ons jeugdgebouw en daar zijn we trots op!! 
AREA51 omdat het hét gebied, hét huis van kinderen en jongeren 
is aan de Kerkstraat 51 in Wolvega. Daar organiseren we bijna alle 
jeugdwerk-activiteiten. Op onze jaarkalender staat vermeld wan-
neer deze activiteiten plaatsvinden. We hopen dat jullie je er ook in 
het komende seizoen weer thuis zullen voelen. Jullie worden op de 
hoogte gehouden via Instagram, Facebook, Whatsapp en/of  e-mail, 
informatie in Onze Gids en de website van de kerk.

www.facebook.com/ 
area.wolvega

www.pkn-wolvega.nl  -> Jeugdwerk 

Hierop staat ook de agenda met daarin alle jeugdwerkactivitei-
ten. Data en activiteiten kunnen wijzigen. Kijk daarom ook in 
‘Onze Gids’ voor aanvullende informatie over het jeugdwerk.

Adres: Kerkstraat 51, Wolvega. Ingang via de achterzijde. 
Beheerder AREA 51: Yvonne Hulsman 

Adres
Aurelia 41

Jacob Katsstraat 11 
Alteveer 

Grindweg 24

De Polle 14

Willem Lodewijkstraat 
12 

Wildbaan 22

Hobbemastraat 47

Ir. Lelylaan 160
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Heleen Hornstra

Yvonne Hulsman
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Tineke van Burg-
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Marijke van Delft-
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Ewout Broekema
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Telefoon
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06-13906085

06-54290487
06-51527759

06-29521467

06-15565484

06-22222986 

06-40233569

06-10446988
06-30188892

E-mail
riavos@ziggo.nl

heleen.hornstra@home.nl

yvonneh148@gmail.com

anlvanopstall@home.nl
tjvanopstallkrikke@home.nl

t.van.burg@hotmail.com 

marijke.vandelft@outlook.com

janvdleest@gmail.com 

zweefdominee@hotmail.com

kinderkerk@gmail.com

Functie
Voorzitter jeugdraad

Jongerenwerker

Jeugdouderling & 
scriba

Jeugdouderling

Jeugdouderling

Jeugddiaken

Algemeen lid en 
penningmeester 

Algemeen lid

Algemeen lid 
Kinderkerk

www.instagram.com/ 
area51_wolvega

Corona
Het kan gebeuren dat bepaalde 
activiteiten vanwege de dan nog 
geldende corona maatregelen aan-
gepast moeten worden. Hierover 
zullen we kinderen, jongeren en 
hun ouders vroegtijdig informeren. 

Nieuw 
Dit jaar aan het begin van het 
seizoen op 9 & 10 oktober en als 
afsluiting op 25 & 26 juni. Een 
weekend lang leuke en spannende 
(buiten) activiteiten voor kinderen 
vanaf groep 1 en jongeren tot en 
met 18+ op de boerderij van de 
familie Reuvekamp. Kinderen vanaf 
groep 5 kunnen hier overnachten. 
Informatie bij Tineke van Burg & 
Arnold van Opstall 



Best lastig om zo’n hele kerk-
dienst stil te blijven zitten. Geluk-
kig mag je, als je op de basis-
school zit, een deel van de dienst 
de kerk uit om samen met andere 
kinderen naar de kinderkerk te 
gaan. Je luistert naar een mooi 
verhaal uit de bijbel of we kijken 
een filmpje. Er wordt gepuzzeld, 
geknutseld, gekleurd, een spel 
gedaan en/of samen gezongen. 
Tijdens feestdagen pakken we ex-
tra uit met mooie projecten. We 
organiseren de Brugdienst voor 
groep 8 en een gezellige afsluiting 
van het seizoen voor alle kinde-
ren. Dit alles om je te laten weten 
dat de Here God van je houdt! Je 
bent van harte welkom!
Contactpersoon: Tsjippy van 
Opstall

Kerk-School-Gezin
In samenwerking met de christelijke 
basisscholen ‘De Adelaar’ en ‘De 
Wegwijzer’ worden er twee kerk-
diensten georganiseerd. De start-
dienst voor de scholen (22/9) en de 
Kerk-School-Gezinsdienst (6/3). 
Contactpersoon: Heleen Hornstra

gespreksgroep
Nieuw 16+ groep: voor alle jon-
geren vanaf klas 5 van het VO en 
MBO. Dit seizoen komen we 1x in 
de maand bij elkaar om te praten 
over “wat geloof jij nu eigenlijk?” 
Natuurlijk is er ruimte voor eigen 
onderwerpen, vragen waarmee 
je zit…alles is bespreekbaar. Ook 
gaan we een keer samen eten. 
Tot dinsdag, 21 september a.s. 
in AREA51 om 19.00 uur! Je mag 
altijd contact met me opnemen. 
Heleen Hornstra’
 
18+ groep: Dit seizoen zijn er gespreksavonden voor jongeren van 18 – 21 jaar. Samen gaan we praten over 
het geloof en alles wat daarbij komt kijken. We beginnen het seizoen met samen koken & eten en brainstor-
men daarna over de invulling ervan. Welk onderwerp zou jij willen bespreken. Ook kunnen we samen eens 
op pad gaan. Al jullie ideeën zijn welkom. Donderdag 7 oktober om 19.00 uur in AREA51, graag van tevoren 
aanmelden i.v.m. de boodschappen. Mocht je wel graag willen komen maar is de avond een probleem, laat 
het dan weten. Meer info? Belangstelling?             Contactpersoon: Heleen Hornstra

world servants
Van de jongeren die in 2021 op reis zouden gaan, is het project doorgeschoven 
naar de zomer van 2022. Zij doen tot die tijd nog acties zoals auto’s wassen, spe-
culaaspoppen verkopen en het sponsordiner organiseren. Informatie over World 
Servants vind je op de website www.worldservants.nl. Wil jij je zinvol inzetten 
in Nederland en / of  een ontwikkelingsland in de zomer van 2023 laat het ons 
weten. Medio mei 2022 gaan we hiermee van start.      
Contactpersonen: Marieke Eisses (06-12395300, marieke-eisses@hotmail.com)  
en Jan van der Leest

area51 voor  kinderen: area51 voor  jongeren:

Tijdens de ochtenddienst is er voor 
de allerkleinsten tot 4 jaar 
oppasdienst. Vanaf 09:00 uur kun-
nen de kinderen gebracht worden; 
in zaal 6 (bij de achteringang) van 
de Rank of in de Ark. Wilt u zelf 
wel de benodigde verschoningen, 
drinken e.d. voor uw kind(eren) 
meegeven? In de Ichtuskerk kunnen 
de kinderen, tijdens de collecte, 
eventueel worden opgehaald 
om bij het slotlied en de zegen 
aanwezig te zijn. Tijdens de dienst 
in de Kerk op de Hoogte kunnen de 
kinderen na afloop weer uit De Ark 
worden opgehaald. 
Contactpersonen: Yvonne Hulsman 
& Tsjippy van Opstall

 
Area-Basic is voor kinderen uit 
groep 5 t/m 8 van de basis-
school. Twee keer in de maand 
op woensdagavond (18:45 uur) 
en vrijdagmiddag (14:30 uur) is er 
een leuke activiteit. Meestal gaan 
we knutselen, soms doen we een 
spel. Je hoeft je er niet voor op 
te geven.  
Contactpersoon: Tineke van Burg

 
Eigen Wijs wordt gevormd door 
kinderen van groep 4 t/m 6 van de 
basisschool die graag willen leren 
zingen. Happy Voices is voor kinderen 
van groep 7 & 8 van de basisschool 
en klas 1 & 2 van het voortgezet 
onderwijs (VO).  Zij leren meerstem-
mig en met een band te zingen 
zoals Message. Beiden oefenen 
woensdagmiddag om de week onder 
leiding van Annelies Kwak in AREA51. 
Eigen Wijs van 14:30 – 15:15 uur en 
Happy Voices aansluitend van 15:30 
tot 16:15 uur. De bedoeling is om 
regelmatig mee te werken aan een 
kerkdienst. 
Contactpersoon: Jan van der Leest

Het huiswerkcafé is 
voor alle jongeren van 
het VO. Om de dins-
dagmiddag van 15.00 
– 17.00 uur is de deur 
van AREA51 open. Er 
is een kopje thee en 
wat lekkers. We praten 
altijd even bij en gaan 
dan huiswerk maken. 
Het laatste half uurtje 
doen we een spelletje. 
Het is altijd gezellig! 
Contactpersoon: Heleen 
Hornstra

 

Ongeveer 1 keer per 
maand een leuke activiteit 
in AREA51 zoals de ‘slag 
om het Sickengabos’, een 
Pubquiz of een leuk spel. 
Een paar keer per jaar 
wordt er een ’grote’ acti-
viteit georganiseerd, zoals 
het schaatsen in de kerst-
vakantie, EO-Jongerendag, 
boogschieten en degelijke. 
En na afloop een drankje 
of hapje, chillen, darten, 
poolen of een goed ge-
sprek met de begeleiders / 
kasteleins. Area51-Active is 
voor leerlingen van het VO. 
Contactpersonen: Jan van 
Delft (06-10922648 – jan.
vandelft@outlook.com) en 
Yvonne Hulsman

 
 

Voor jongeren van het VO t/m klas 
3 of t/m 15 jaar: 1x per maand 
op zaterdagavond Rock Solid. 
Een actueel onderwerp, gekke 
uitdagingen, vreemde spelletjes én 
horen wat de Bijbel hierover zegt. 
Be there! En na afloop een drankje 
of hapje, chillen, darten, poolen 
of lekker kletsen in de AREA-bar. 
Contactpersonen: Jan van Delft & 
Jeroen Post

 

Message is een jongeren-band 
voor jongens en meiden vanaf 
14 jaar. Kun jij zingen, drum-
men, piano spelen of bespeel 
je een ander instrument?  Dan 
ben je van harte welkom. We 
oefenen op vrijdagavond, om 
de twee weken in de Ichtus-
kerk van 19:30 tot 21.30 uur. 
Regelmatig werken we mee 
aan een kerkdienst.  
Contactpersoon: Marije  
van Opstall, 06-52262459,  
marijevanopstall@home.nl

 

VDH-Sound is er voor 
geluidsondersteuning van 
Eigen Wijs, Happy Voices, 
Message en Metrum, tijdens 
de kerkdiensten en andere 
Jeugdwerkactiviteiten waar 
geluidsondersteuning nodig 
is. Contactpersoon: Arnold 
van Opstall 

Metrum is de huisband van 
de Protestantse Gemeente 
Wolvega en werkt regelma-
tig mee aan de eredienst. 
Daarvoor wordt er volgens 
een samen afgesproken 
planning geoefend. Wij staan 
altijd open voor nieuw talent 
(muzikanten/zangers/zan-
geressen). Dus ben je ouder 
dan 16 en lijkt het je leuk om 
eens mee te doen, neem dan 
contact met ons op.  
Contactpersonen: Jeroen 
Samsom (06-34222593) & 
Yvonne Koopman – van Zwie-
ten (06-13573495)

 
 
Heb jij de basisschool 
verlaten, dan ben JIJ 
van harte welkom bij de 
tienerkerk 1x per 4 - 6 
weken. We beginnen 
om 09:30 uur in AREA51 
en gaan met jullie in 
gesprek over de actua-
liteit in combinatie met 
verhalen uit de Bijbel. 
Als afsluiter even chillen 
natuurlijk. 
Contactpersoon: Tsjippy 
van Opstall

Voor kinderen vanaf groep 3 
van de basisschool. We komen 
in twee groepen vijf keer per 
jaar bij elkaar in AREA51. We 
praten, zingen en knutselen 
over de verhalen uit de Bijbel. 
We proberen te ontdekken wat 
al die oude verhalen ons nu nog 
te vertellen hebben. Ik zie je 
graag! Contactpersoon: Heleen 
Hornstra

Het komend seizoen is er 
weer Study voor alle jonge-
ren van het VO. Belangrijk 
zijn: ontmoeting met ande-
ren, persoonlijke ervaring 
delen en leren van elkaar. 
Dit seizoen gaan we met 
elkaar praten over geloven…
wat geloof jij eigenlijk?  
Iedereen gelooft ergens 
in. In zichzelf, de ander, de 
natuur... Ben je nieuwsgierig 
geworden? Kom dan naar 
de Study en neem gerust je 
vrienden mee… Contactper-
sonen: Tsjippy van Opstall & 
Heleen Hornstra


