Kom jij ook?

Vind jij de kerk ook zo’n bijzonder gebouw? Met die hele hoge toren en zijn klokken, die luiden als er
iets bijzonders te doen is? Heb je wel eens gedacht hoe groot die klokken zullen zijn?
En ben je wel eens binnen geweest in de kerk? Dat is pas spannend! We hebben hele bijzondere
meubels in de kerk. En we hebben schilderijen aan de muur hangen die je thuis zéker niet zult
hebben.
Ook hebben we hele mooie ramen. Niet zomaar ramen waar je doorheen kunt kijken, maar ramen
met afbeeldingen erop. Nee geen Disney..!
Maar wel hele mooie afbeeldingen van spannende verhalen uit de Bijbel. Dat is een heel dik boek
over God.

God heeft hele mooie, bijzondere en spannende verhalen in
zijn boek staan. En in onze eigen Kinderkerk gaan we die
verhalen van God vertellen aan jullie. Met een liedje, of een
tekening, of een werkstukje, kan iedereen ook zelf laten zien
of horen wat hij of zij het leukste vond aan dat verhaal.
Onze Kinderkerk is speciaal voor alle kinderen van groep 4, 5
en 6! Iedereen krijgt een eigen werkboek om een heel jaar te
gebruiken. En volgend jaar krijg je gewoon weer een nieuw
werkboek, met andere verhalen en knutselwerkjes.

Voor de ouders:
“Het Licht op ons Pad” is een modern, eigentijds project dat geen voorkennis van de kinderen
vereist. Alle kinderen, gedoopt en niet-gedoopt, mogen meedoen. Instromen kan op ieder moment
in het jaar. Vooraf aanmelden is wenselijk, vanwege de werkmappen die bestelt moeten worden.
Deelname is gratis, maar een gift om de kosten te dekken is natuurlijk altijd welkom.
Ouders zijn van harte welkom om op de voor- of achtergrond aanwezig te zijn. Dit betekent dat u
gewoon op de achtergrond mee kunt luisteren en kijken, maar u kunt ook actief deelnemen aan het
gesprek met de kinderen; en hen helpen met de knutselwerkjes.
Thema’s die behandelt gaan worden in het schooljaar 2017/ 2018 zijn:

* Jakob en Esau
* Mozes
* Simson
* Sint Nicolaas
* Kerstmis
* Drie Koningen
* het leven van Jezus
* Pasen

Iedere bijeenkomst is op zaterdagmiddag van 15:30 – 16:45 uur.
We hebben een speciale ruimte in de kerk gereserveerd voor onze Kinderkerk. Deze ruimte bevindt
zich boven de sacristie. Dit betekent dat op het moment dat we met de kinderen (en ouders) daar
naar toe gaan, de buitendeur van de kerk afgesloten wordt. Het mobiele nummer 06-24353843 zal
bereikbaar blijven voor noodgevallen of kinderen die wat later komen.

