
Ria Vos

Voorzitter jeugdraad
06-13643880

riavos@ziggo.nl

www.facebook.com/area.wolvega

Voor informatie over de AREA51 activiteiten

www.instagram.com/area51_wolvega

E-mail: werkgroepjeugdraad@pkn-wolvega.nl

Tineke van 
Burg-Klaver

Jeugdoudering
t.van.burg@hotmail.com

Els Hofstra en 
Jacolien Kisteman

Algemeen lid Kinderkerk
06-10446988

kinderkerk@pkn-wolvega.nl

Internet: www.pkn-wolvega.nl - Jeugdwerk. Hierop staat ook de agenda met 
daarin alle jeugdwerk activiteiten. Data en activiteiten kunnen wijzigen. Kijk 
daarom ook in “Onze Gids” voor aanvullende informatie over het jeugdwerk. 
AREA51 adres: Kerkstraat 51. Ingang via de achterzijde. 
Mobiel: 06-45814186 b.g.g. 06-13906085
Sleutel en de agenda: Yvonne Hulsman

Yvonne Hulsman

Jeugdouderling-scriba
06-13906085

yvonneh148@gmail.com

Marijke van Delft- 
van der Kwaak

Jeugddiaken
marijke.vandelft@outlook.com

Arnold en Tsjippy 
van Opstall

Jeugdouderling
06-54290487

anlvanopstall@home.nl

06-51527759

tvanopstallkrikke@home.nl

Jan van der Leest

Algemeen lid en 
penningmeester
06-22222986

janvdleest@gmail.com

Area51 activiteiten
Neem hier onder een kijkje

World Servants - “Bouw-
en aan verandering”

Wil jij je zinvol inzetten in 
Nederland en/of een ontwik-
kelingsland dan is meegaan 
met een World Servants 
project een prachtige 
uitdaging. In 2024 kan dit 
weer als groep. Medio mei 
2023 gaan we hiermee van 
start. Wil je niet zo lang 
wachten en in de zomer van 
2023 al mee, laat het ons 
weten. Informatie over World 
Servants vind je op de 
website
www.worldservants.nl
Contactpersonen: 
Marieke Eissen en 
Jan van der Leest.
wswolvega@outlook.com



JEUGDWERKKRANT
SEIZOEN 2022-2023

‘Aan tafEl!’

Het jaarthema voor seizoen 2022/2023 is ‘Aan tafel!’ Van 
de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding. In de 
Bijbel, maar ook in de kerk, wordt vaak samen gegeten.  
Belangrijke momenten in de Bijbel vinden vaak plaats 
rondom een maaltijd, als Abraham onverwacht bezoek 
krijgt van drie mannen wordt er direct een maaltijd bereidt. 
De avond voor de uittocht uit Egypte moet het volk Israël 
een speciale maaltijd bereiden of De bruiloft te Kana, het 
verhaal van de vijf broden en twee vissen. Enz. Deze 
maaltijden dienen niet alleen om voedsel als fysieke 
brandstof te nuttigen of uit gastvrijheid, maar bovenal 
speelt de inname van geestelijk voedsel een belangrijke 
rol. De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van 
de Heer, wie aan deze maaltijd deelneemt, gaat aan tafel 
bij Jezus Christus. Het vieren en gedenken van Jezus’ 
leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn 
lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens. Wat 
een mooi thema en hoe passend bij de ideeën van de 
Jeugdraad voor het nieuwe seizoen. Samen eten schept 
verbinding, dat geldt voor jong en oud. 
Tsjippy van Opstall, jongeren werker

AREA51-Jeugdwerk

Afgelopen seizoen hebben we niet alle activi-
teiten kunnen uitvoeren, veel van wat er op de 
kalender stond kon helaas niet doorgaan. Voor 
komend seizoen is één en ander misschien ook 
nog weer ongewis, hier willen we het liefst nog 
helemaal niet over nadenken. Het heeft ons er 
ook niet van weerhouden om weer een mooi 
programma samen te stellen. Mocht het nodig 
zijn dan gaan we één en ander weer creatief 
aanpassen.
Het nieuwe jaarthema is “aan tafel” hier zitten 
prachtige mogelijkheden in die we zeker gaan 
gebruiken bij de activiteiten in AREA51. We 
hopen op een seizoen waarin we elkaar weer 
vaak gaan ontmoeten! Tot ziens in AREA51.
Ria Vos, voorzitter Jeugdraad

JEUGDDIACONAAT

De afgelopen twee jaar hebben we met het
jeugddiaconaat niet stilgezeten, maar konden we
niet samenkomen met de jongeren. Enerzijds door co-
rona, anderzijds doordat jongeren het druk hebben met 
school, sport, muziek enz. Zie dan maar eens een avond 
te prikken.... Daarom mag ik, dit seizoen, “aanschuiven”
bij de AREA studie avonden om meer verbinding te 
krijgen met jongeren. Niet alleen om te vertellen wat 
diaconaat is en wat onze kerk aan diaconaat doet 
maar zo hopelijk ook jongeren enthousiast te maken 
voor het uitvoeren van ons mooie diaconale werk. Te 
denken valt aan de vakantietas- en Sinterklaasactie,                      
kerstbroodmaaltijd. Of misschien zijn er wel jongeren die 
onze sponsor Grannies of sponsorkindje een keer een 
brief willen schrijven. Of nog mooier, zelf bedenken zij 
een diaconale actie. Ik kijk er naar uit!
Marijke van Delft, jeugddiaken

Area51

AREA51 is de naam van ons jeugdgebouw en daar 
zijn we trots op!! AREA51 omdat het hét gebied, hét 
huis voor kinderen en jongeren is aan de Kerkstraat 
51 in Wolvega. Daar organiseren we bijna alle     
jeugdwerkactiviteiten. Op onze jaarkalender staat 
vermeld wanneer deze activiteiten plaatsvinden. 
We hopen dat jullie je er ook in het komende   
seizoen weer thuis zullen voelen.
Jij en je ouders worden op de hoogte gehouden via 
Instagram, Facebook, Whatsapp groepen en/of
e-mail. Informatie in Onze Gids en de website van 
de Protestantse Gemeente Wolvega.
Yvonne Hulsman, beheerder AREA51
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KINDEREN

Voor kinderen vanaf groep 3 
van de basisschool. We komen 
in twee groepen bij elkaar, vijf 
keer per jaar op donderdag-
middag. We praten, zingen 
en knutselen over verhalen 
uit de bijbel. We proberen te 
ontdekken wat al die oude        
verhalen ons nu nog te 
vertellen hebben. Kom je ook? 
Contactpersoon: 
Tsjippy van Opstall

KERK - SCHOOL - GEZIN

In samenwerking met de    
christelijke basisscholen ‘De 
Adelaar’ en ‘De Wegwijzer’ 
worden er twee kerkdiensten 
georganiseerd. De startdienst 
voor de scholen (27 septem-
ber) en de Kerk-School-
Gezinsdienst (12 maart).
Contactpersoon: 
Tineke van Burg

Area-Basic is voor kindeen 
uit groep 5 t/m 8 van de              
basisschool. Twee keer in de 
maand op woensdagmiddag 
(14:30 uur) en vrijdagavond 
(18:45 uur) is er een leuke 
activiteit. Meestal gaan we 
knutselen, soms doen we een 
spel. Je hoeft je er niet voor op 
te geven. Wil je op de hoogte 
gehouden worden van deze 
activiteit geef dit dan even aan. 
Er is een app groep waaraan 
we je kunnen toevoegen.
Contactpersoon: 
Tineke van Burg

Tijdens de ochtenddienst is 
er voor de allerkleinsten tot 
4 jaar oppasdienst. Vanaf 
09:00 uur kunnen de kinderen                             
gebracht worden; in zaal 6 
(bij de achteringang) van de 
Rank of in de Ark. Wilt u zelf 
wel de benodigde verscho-
ningen, 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

Best lastig om zo’n hele kerk-
dienst stil te blijven zitten. Gelukkig mag je, als 
je op de basisschool 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 extra uit met mooie 
projecten. We organiseren de Brugdienst voor 
groep 8 en een gezellige afsluiting van het     
seizoen voor alle kinderen. Dit alles om je te laten 
weten dat de Here God van je houdt! Je bent van 
harte welkom!
Contactpersonen: 
Jacolien Kisteman en Els Hofstra

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

happy voices

&

De activiteit voor kinderen en 
jongeren om aan het begin 
van het seizoen elkaar weer 
ontmoeten. Dit doen we een 
weekend lang met een leuk 
programma op 17 & 18 sep-
tember op de boerderij van de 
familie Reuvekamp. Kinderen 
vanaf groep 5 kunnen hier 
overnachten.
Contactpersonen: Tineke van 
Burg en Arnold van Opstall
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JONGEREN
Het huiswerkcafé is voor alle 
jongeren van het VO. Om de 
week op dinsdagmiddag staat 
de deur van AREA51 open van 
15.00 – 17.00 uur. Er is een 
kopje thee met wat lekkers. 
Er is tijd om even bij te praten 
en om huiswerk te maken. We 
sluiten af met een spelletje!
Contactpersoon: 
Tsjippy van Opstall

Heb jij de basisschool verlaten, 
dan ben je van harte welkom 
bij de tienerkerk. De tienerkerk 
vindt 1x per 4-6 weken plaats 
in AREA51. We beginnen om 
09.30 uur. Samen gaan we in 
gesprek over het geloof en de 
actualiteit in combinatie met 
spel of een andere activiteit. 
Contactpersoon: 
Tsjippy van Opstall

Het komend seizoen is er 
weer Study voor alle jongeren 
van het VO. Wat doen we? 1 
keer in de maand ontmoeten 
we elkaar en gaan we samen 
in gesprek over de bijbel, het 
geloof, onze maatschappij en 
over onszelf. Dit seizoen willen 
we dat ook combineren met 
een activiteit. Lijkt het je leuk? 
Kom dan eens langs…en neem 
gerust een vriend of vriendin 
mee.
Contactpersonen: Tineke van 
Burg en Tsjippy van Opstall

GESPREKSGROEP

16+ groep
Voor alle jongeren vanaf klas 
5 van het VO en van het MBO/
HBO. 1 keer in de 4 á 6 weken 
komen we bij elkaar in AREA-
51. Gewoon om elkaar te 
ontmoeten, te praten over het 
geloof, de maatschappij en de 
bijbel. Of…als je zelf een idee 
hebt, dat kan en mag ook altijd. 
Afgewisseld met samen eten. 
Eerste avond 27 september 
om 19:30 uur in AREA51. Als 
je vragen hebt…stel ze gerust 
aan mij.
Contactpersoon: 
Tsjippy van Opstall

18+ groep
Heb je interesse om met    
leeftijdsgenoten te praten over 
geloven en wat er allemaal bij 
komt kijken? Dan is de 18+ 
gespreksavonden iets voor 
jou. Op de eerste avond, 28 
september vanaf 19:30 in 
AREA51, brainstormen we met 
elkaar over de onderwerpen 
die aan bod kunnen komen. 
Mocht deze avond niet passen 
maar wil je wel graag komen, 
neem dan gerust contact met 
mij op. Voor 18 - 21 jarigen. 
Meer info of belangstelling?
Contactpersoon: 
Tsjippy van Opstall

Twee keer in de maand is 
AreaCafé vanaf 19:30 uur 
open. De avond begint met een 
opening (samen eten) gevol-
gd door een leuke, gezellige, 
sportieve of creatieve activiteit. 
Regelmatig nemen we deel 
aan een regioactiviteit als vol-
leyballen, survival en Y-games 
of we gaan schaatsen. Ook is 
er ruimte voor een drankje of 
hapje, chillen, darten, poolen of 
een goed gesprek met de ‘bar-
man of barvrouw’ van dienst. 
AreaCafé is voor leerlingen van 
het VO.
Contactpersonen: 
Jan van Delft (06-10922648), 
Jeroen Post (06-27170662) en 
Yvonne Hulsman

Message is een jongeren-
band voor jongens en meiden 
vanaf 14 jaar. Kun jij zingen, 
drummen, piano spelen of 
bespeel je een ander instru-
ment? Dan ben je van harte 
welkom. Wanneer we aan een 
dienst meewerken oefenen 
we daarvoor 3 - 4 keer op            
vrijdagavond in de Ichtuskerk 
vanaf 19:30 uur.
Contactpersoon: 
Marije van Opstall
06-52262459

Metrum bestaat uit een groep 
muzikanten die regelmatig 
meewerken aan de eredienst. 
Er wordt 2 keer van te voren 
op vrijdagavond geoefend. Wij 
staan open voor nieuw talent. 
Ben je 16+ en lijkt het je leuk 
om eens mee te doen, neem 
dan contact met ons op.
Contactpersoon: 
Yvonne Koopman-van Zwieten
06-13573495

VDH-Sound is er voor geluids-
ondersteuning van Eigen Wijs, 
Happy Voices, Message en 
Metrum tijdens de kerkdienst. 
Contactpersoon: 
Arnold van Opstall


