Informatie bij de inschrijving voor Xplore
Catechese = Xplore. ‘Explore’ = ontdekken of verkennen. En er valt genoeg te ontdekken in deze wereld!
Over jezelf, vriendschap, maatschappelijke onderwerpen, geloven in Jezus Christus en de Bijbel.
Bij deze willen wij je uitnodigen om hieraan mee te doen.

Coaches
Gelukkig gaan ontdekken en gezelligheid hand in hand. Met elkaar en een ‘coach’ erbij een aantal avonden
praten over van alles en nog wat. Met altijd een link naar Jezus, want de X in Xplore verwijst naar Christus.
De catechese vindt plaats bij de coaches thuis. Onze coaches zijn:
•
•
•
•
•
•

Janny Niessing
Dick en Willeke van Vreedendaal
Harman Barten
Gert Jan en Marissa Veenstra
Corné en Judith van Klink
Ds. Bram Tack

Groepen
De opbouw van de Xplore groepen is als volgt:
Xplore S
jongeren in de 1e en 2e klas
Xplore M
jongeren in de 3e klas
Xplore L
jongeren in de 4e en 5e klas
Xplore XL
jongeren van 17 t/m 19 jaar

maandag en dinsdagavond
donderdagavond*
dinsdagavond*
6 x op zondagavond met maaltijd

*Geef bij de aanmelding aan op welke andere avonden je ook beschikbaar bent. Dit is belangrijk om te
weten bij de indeling van de groepen.

Digitaal aanmelden
Van woensdag 2 t/m zondag 13 september 2020 komt er een link op de homepage van Emmaüs te staan,
waarop jij je online kunt aanmelden. Ga naar ‘www.pge.nu’ en klik op ‘Aanmelding Xplore’.
Na je aanmelding wordt je ingedeeld bij een groep die geleid wordt door één van onze coaches. De Xplore
avonden zijn bij de coaches thuis. De coaches zullen contact met je opnemen over de datum, het tijdstip en
het adres waar je wordt verwacht. De bedoeling is dat er in de periode van september - maart tussen de tien
en twaalf bijeenkomsten worden gepland, uitgezonderd de X-plore XL-groep.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arjo van der Steen.
 arjo.pge@aol.com
Tel: 06-55553373

