Tijd

Omschrijving

16.00

Start van de marathon met toelichting van de twee doelen. Ook vanuit de camper
wordt er een toelichting gegeven en wordt de eerste gemeente, CGK Zaamslag,
bezocht. Verder schuift Maartje Kok aan als presentator. Zij gaat in gesprek met
dhr. Van de Herik over de kerk van nu.

17.00

Een leuke Kahootquiz staat op het programma. De prijs is een mooie radio via
TWR. Verder gaan we lekker koken met elkaar. De recepten zijn hiernaast te
downloaden zodat je thuis ook mee kan koken!

18.00

In dit uur brengen we verschillende acties in beeld die gevoerd worden in het
land. Met verschillende JV’s leggen we contact om te vragen hoe het staat met de
acties. Ook zal er een muziekquiz zijn. Je kunt het muziekstuk raden voor €5,- per
deelname. Je kunt hiermee ook een leuke prijs winnen. Wat, dat blijft nog even
een verrassing.

19.00

In dit uur zal TWR in gesprek gaan over het werk wat zij doen. Hubrecht Smits, de
directeur, schuift aan om te praten over eht werk wat TWR doet. Ook is er een
interview met Anna Laura, die op termijn door TWR zal worden uitgezonden

20.00

Vanaf 8 uur vind het Jeugdappel -16 plaats. Ds. Hoefnagel en ds. Schreur zullen
beide spreken over het thema (on)zichtbaar. Kijk voor meer informatie op
jeugdappelmin16.nl

21.00

Dit uur start met een reportage van de Camper vanuit Zeist en Nunspeet. Daarna
gaat Richard Groenenboom in gesprek met Erika Pors over single-zijn.

22.00

We gaan dit uur Ds. Bezemer bestoken met vragen. Heb jij een vraag die je altijd al
eens aan een dominee wilde stellen? Stuur het dan snel in! Je kan je vragen
stellen via 06 - 11 29 58 27 of via janversteeg@lcj.nl. Ook via Instagram kan je
vragen stellen!
Ook zullen we nog contact hebben met de camper die CGK Damwoude aandoet.

23.00

In dit uur zullen we een nachtspel spelen. Met elkaar luiden we de nacht in met
een leuk spel. Ook jij kunt meedoen. Zorg dat je een blanco papier bij de hand
hebt om mee te doen. Ook schakelen we voor de laatste keer met de camper die
op dat moment in Ulrum is.

0.00

We starten de zaterdag met een gesprek over het huwelijk. Ds. L.A den Butter en
dhr. M.A. van den Broek zullen hierover in gesprek gaan met diverse panelleden.
Hier bellen we voor de laatste keer deze nacht met de camper. Willem en Karin
zullen overnachten in Damwoude.

01.00

In dit uur zullen we muziek beluisteren rondom Passie en Pasen.

02.00 en 3.00 Hier zijn we even uit de lucht om de stream om te zetten. We kunnen namelijk niet
te lang achter elkaar streamen. Na even uit de lucht te zijn, zullen we daarna weer
doorgaan met het thema ‘Christus belijden, maar hoe dan..?’
04.00

In dit uur zullen we muziek horen en een podcast beluisteren van TWR.

05.00

Ook in dit uur zullen we weer een schakel maken naar een nieuwe livestream.
Verder zal er tijdens dit uur veel muziek te horen zijn.

06.00

Allereerst maken we in dit uur de mensen in de camper weer wakker. Zij zullen
vertellen wat zij verder gaan doen op deze zaterdag. Ook zal de eerste gemeente,
CGK Broeksterwoude, in beeld zijn.

07.00

In dit uur zullen we om de spieren lekker los te maken voor de nieuwe dag,
beginnen met een bootcamp. Ook zullen we dit uur een herhaling zien van het
bezoek aan CGK Ulrum. Daarna gaan we gezellig met elkaar de dag starten met
een momentje Ontbijtpraat. In dit halfuur zullen we het over allerhande
onderwerpen hebben. Daarna schakelen we kort naar de camper voor een
moment met CGK Genemuiden

08.00

Ds. A.K. Wallet zal de dag met ons verder openen met een bezinnend moment.
Daarna zullen we nog luisteren naar muziek en mensen feliciteren die deze dag

jarig zijn. Ook is het mogelijk om mensen de groetjes te doen. Dit kan via 06 - 11 29
58 27 of via janversteeg@lcj.nl.
09.00

Om 9 uur gaan we in live contact met India. We zullen echt in contact zijn met de
doelgroep waarvoor we actievoeren. Daarna zal er een voorleesmomentje voor
kinderen zijn. We zullen nog bellen met de doelen van de vorige landelijke acties
Stichting Sjofar en Een boodschap voor Kerkrade.

10.00

We gaan in gesprek met een agent over zijn werk, speciaal in coronatijd. Dit uur
gaan we met de camper naar de CGK in Ede.

11.00

Opvoeden! Elke ouder weet ervan. Gerline komt ons vertellen over hoe je dit kan
vormgeven op een duurzame manier. Ook gaan we in dit uur een Kahootquiz
spelen met een leuke prijs!

12.00

Na de Kahootquiz nemen we met de camper een kijkje bij CGK Renswoude. Ook is
er weer mooie muziek te horen.

13.00

Vaccineren is op dit moment een hot-topic. In dit uur gaan we met een
jongerenpanel in gesprek met Henk Jochemsen. Hij komt ons bijpraten over
vaccinaties tegen corona en zal ook bevraagd worden. Heb jij vragen? Stuur ze in!

14.00

In dit blokje zullen verschillende collega’s aan het woord komen. We gaan horen
wat voor werk zij voor het LCJ doen. Ook zal er nog muziek te horen zijn.

15.00

Hier kunnen we nog een keer de groetjes doen en mensen feliciteren. Stuur je
bericht voor familie of vrienden in naar het 06 nummer of janversteeg@lcj.nl. Ook
zullen we hier nog een filmpje van TWR te zien krijgen.

16.00

Dit uur staat in het teken van een spectaculaire afsluiting van de marathon. We
rijden nog een stukje met de camper mee en kijken hoe deze in Hardinxveld
aankomt. Hier staat ons nog een grote verrassing te wachten. Blijf zeker nog even
kijken!

