
VOORBEELD WEEKSCHEMA 2017
Zaterdag  Zondag                       Maandag       Dinsdag        Woensdag  

15.15 - pauze / drama   / pauze / drama   / pauze / drama   / 

15.30 - 
16.30 

sport / spel / 
kinderwerk

sport / spel / 
kinderwerk

sport / spel / 
kinderwerk

vanaf 
7.30

11.00 - 
13.30

13.30 - 
14.00

14.00 - 
15.15

17.30 - 
18.30 

19.00 - 
21.00 

vanaf 
21.00 

evalueren, bidden, 
daarna

naar gastgezin 

evalueren, bidden, 
daarna

naar gastgezin 

evalueren, bidden, 
daarna

naar gastgezin 

evalueren, bidden, 
daarna

naar gastgezin 

evalueren, bidden, 
daarna

naar gastgezin 

plein / veld 
inrichten

plein / veld 
inrichten

sport / spel / 
kinderwerk

sport / spel / 
kinderwerk

diner in eigen wijk diner in eigen wijk

sport / tienerwerk sport / tienerwerk

dienst in de 
eigen kerk

(10.00 - 11.30)

programma 
voorbereiden - 

lunch

teammeeting - 
lunch - programma 

voorbereiden

invulling in de 
eigen wijk:    stille 
tijd - teammeeting - 

gebed

ontbijt TL (8.00)
aanbidding +

stille tijd +
getuigenissen
+ bemoeding
(9.00-11.00)

GIDS-kantoor

8.30 - 
10.00

10.00 - 
11.00 

door locaties zelf in te 
vullen t.a.v. lunch, 
teamtijd en diner

 getuigenisdienst in de 
Koningkerk      

 startdienst in de 
Wilhelminakerk      sport / tienerwerk

invulling in de 
eigen wijk:    stille 
tijd - teammeeting - 

gebed

geen programmainvulling 
per locatie 
t.a.v. lunch, 

teamtijd en diner

programma 
voorbereiden - 

lunch

plein / veld 
inrichten

sport / spel / 
kinderwerk

diner in eigen wijk



VOORBEELD WEEKSCHEMA 2017
Donderdag  Vrijdag       Zaterdag                 Zondag                       

pauze / drama   / pauze / drama   / 

sport / spel / 
kinderwerk

sport / spel / 
kinderwerk

uitzwaaiborrel

evalueren, bidden, 
daarna

naar gastgezin 

plein / veld 
inrichten

sport / spel / 
kinderwerk

diner in eigen wijk 
of buurtbarbecue

programma in 
eigen wijk of 

buurtbarbecue

invulling in de 
eigen wijk:    stille 
tijd - teammeeting - 

gebed

programma 
voorbereiden - 

lunch

programma 
voorbereiden - 

lunch

evalueren, bidden, 
daarna

naar gastgezin 
naar gastgezin / huis

invulling in de 
eigen wijk:    stille 
tijd - teammeeting - 

gebed
dienst in de 
eigen kerk
(10.00 - 
11.30)

weer
naar
huis

sport / spel / 
kinderwerk

plein / veld 
inrichten

geen programmainvulling 
per locatie 
t.a.v. lunch 
en teamtijd

afsluitende dienst 
Immanuel

(16.00-18.00)

diner in eigen wijk 
of buurtbarbecue

programma in 
eigen wijk of 

buurtbarbecue


