
 
 

Jeugdvereniging ‘Ora et Labora’ 
Programma september-december 2018 

 

 
Hoi (toekomstige) JV-er! 
 
Voor je ligt het programma voor het nieuwe JV-seizoen! We nodigen je van harte uit (ook) dit seizoen met ons 
mee te maken! En vergeet ook zeker niet je vrienden en vriendinnen mee te nemen. 
 
We hopen je op de openingsavond, donderdagavond 4 oktober, te ontmoeten. We gaan dan met elkaar 

barbecueën. We beginnen om 19:30 uur. Het is in het Anker.  Het gaat een gezellige eerste avond worden! Zorg 

er dus voor dat je er bij bent! Je kunt je tot uiterlijk 1 oktober opgeven via JV_Streefkerk@hotmail.com. Verder 

willen we je vast wijzen op het JV-weekend van 19 tot 22 oktober. Reserveer deze dagen in je agenda, want 

het gaat erg gezellig worden! Dit jaar hopen we naar Hulsthorst (op de Veluwe) te gaan…  

JV avonden  
Daarnaast hopen we je op elke donderdagavond te ontmoeten voor een leerzame en gezellige avond waarin 

we komende maanden meer zullen leren over Jozef. Jozef: door God vooruitgestuurd om zijn volk te redden 

van de hongersnood, profeet die de schenker, de bakker en de farao hun dromen uitlegt, priester die zorgt 

voor zijn familie. Jozef, gehaat, voor dood gehouden, als een lappenpop heen en weer geslingerd tussen hoop 

en vrees. Maar dwars door alles heen begint Gods licht in zijn leven steeds helderder te stralen. Jozef leert ons 

hoe wij trouw mogen zijn in de kleine dingen, hoe we als christen in allerlei omstandigheden kunnen leven, hoe 

we kunnen standhouden tegen allerlei verleidingen en hoe God leiding geeft in ons leven. Kortom; we hopen 

dat de Bijbelstudies ons allemaal meer duidelijkheid zal geven over God en het geloof en over hoe we ons 

geloof kunnen toepassen in het dagelijks leven. We gebruiken het boekje ‘Onderweg  met Jozef’ van Henk 

Stoorvogel als leidraad.  

Ook zijn er thema-avonden dit seizoen. Op die avonden hebben de personen die de avond mogen regelen de 

mogelijkheid om zelf een thema te kiezen en het voor-de-pauze gedeelte naar eigen inzicht in te vullen. Dat 

kan bijvoorbeeld met powerpoint, filmpjes, stellingen en andere middelen.   

Voor de tweede helft van de avonden staan er ook weer leuke activiteiten op het programma. We gaan 
bijvoorbeeld sporten en spelen ‘Ik hou van Holland’. 
 
Mijn naam staat op het programma... 
Misschien ben je je naam tegengekomen in het programma. Dan is het de bedoeling dat je een spel verzorgt,  

een inleiding maakt of een thema uitwerkt. Je krijgt van de voorzitter het hoofdstuk uit het boekje ‘Onderweg 

met Jozef’ en informatie wat er van je verwacht wordt.  

Mocht je niet kunnen op de datum dat je voor een inleiding of een spel/activiteit staat ingepland, probeer dan 
te ruilen met iemand anders en geef het even aan ons door.  
 
We hopen jullie allemaal te zien 28 september bij de BBQ en alle andere avonden!  
 
Groetjes, 
 
Jan Blom, Menno Flach, Albertine den Ouden,  Robert de Jong, Corné van den Berg, Bas Noorland en Leonie van 
Essen   



Programma oktober – december 2018  
 

Datum Voor de pauze  Na de pauze 

4 oktober Openingsavond BBQ 
Start 19.30 uur in het Anker  
Opgeven voor 1 oktober!  

11 oktober Hoofdstuk 1 en 2: 
Kennismaken met Jozef  
Albertine  

Ik hou van Holland  
Wouter en Martijn  

18 oktober Hoofdstuk 3: De spijkerbroek 
van de liefde  
Pieteke Noorland  

Spelletjesavond en 
gereedmaken voor het 
weekend 
Iedereen  

19 – 22 oktober  JV Weekend Hulsthorst 

24 oktober Hervormingsdienst in de kerk  

25 oktober Hoofdstuk 4: Geboren om te 
vliegen 
Dinette Hakkesteeg  

Uno  
Theo en Aris  

1 november Hoofdstuk 5: In de put 
Gerdien Schouten 

De geheime dienst 
Angeline en Adriënne  

8 november Hoofdstuk 6: Naar Egypte en 
Hoofdstuk 7: God komt 
langszij 
Adjan van Muijlwijk  

JV film  

15 november Thema avond  
Laura van Essen en Laurens 
Noordergraaf  

Druktoetsenspel  
Bestuur 

22 november Hoofdstuk 8: Verleid 
André van Bruggen  

Levend Bingo  
Ilone en Rosanne  

29 november Hoofstuk 9: In de gevangenis 
en Hoofdstuk 10: Lessen uit de 
kerker  
Esther de Jong  

Spreker uit de gemeente 

6 december Thema avond  
Robert de Jong en Patrick 
Noorland 

Sinterklaasavond  
Koos en Corné  

13 december Hoofdstuk 11: Het is goed  
Marten den Ouden 

Scrabble  
Thomas en Julian  

20 december Kerstavond 
Joanne de Kwant, Hélène van Es, Leonie van Essen 

 
 

Wanneer? Elke donderdagavond in Het Anker van 20.00 – 22.15 uur!  
 
Contactgegevens voorzitters: 

Jan Blom: jgenbblom@hetnet.nl / 06-12617042 
Menno Flach: mennoflach@hotmail.com / 06-23443761 
Albertine den Ouden: albertinemeerkerk@hotmail.com / 06-13733580  
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