Terugblik Kinderkerk 2017-2018
Het afgelopen seizoen, van september 2017 t/m juni 2018, hebben wij weer veel gedaan met de
Kinderkerk! Naast de gezinsvieringen organiseren wij meer voor kinderen. Er is dan geen viering met een
pastor in de kerk, maar de kerk is wel open voor de kinderkerk. In het prinsenhuis of dagkapel gaan we
rondom het Bijbelverhaal knutselen, spelletjes doen en zingen! Speciaal gericht op de kinderen van 2 t/m
15 jaar, maar volwassen zijn natuurlijk ook welkom. Hierbij geven wou u een terugblik op het afgelopen
seizoen….

We begonnen dit seizoen zondag 24 september
2017.
Zondag 8 oktober 2017 was het Wereldmissiedag
voor kinderen. We vergeleken ons leven met de
kinderen in Burkino Faso. We begonnen met de
vraag “waar denk je aan bij Afrika en Burkina Faso?”
Er kwamen prachtige antwoorden: warm weer, arm,
huisjes van riet, hantwerk, zant, unicef, mummies,
wilde dieren, pieremiedes, bruinen mensen.
We maken posters om de mensen meer te
informeren in de kerk.

Zondag 12 november vieren we Sint Maarten!
Naast de vieringen in het Prinsenhuis hebben we ook verschillende activiteiten…..

Vrijdag 24 november Kinderkookcafé

Het omgekeerde Sinterklaasfeest met
Sint en zijn pieten. We verzamelen
speelgoed in voor Vluchtelingenwerk.

Zondag 10 december
We krijgen een
schilderworkshop van
schilderes Anja Verbeek.
We schilderen met haar
het scheppingsverhaal.

Kinderkerk in 2018
Zondag 14 en 28 januari 2018
Tijdens de Vastentijd hebben we Kinderkerk op zondag 25
februari en 11 maart. Zondag 18 maart hebben we een speciale
Kinderkerk tijdens de Samen Kerk Zijn viering. Na afloop maken
we Palmpasenstokken en is er een Voorjaarsmarkt. We hebben
verschillende spulletjes gemaakt waarvan we de opbrengst
schenken aan de Vastenactie. We verkopen zo goed dat we de
week daarna ook nog staan met onze kraam!

Zondag 8 april is een ochtend over geloven en
vertrouwen. Wie gelooft wie en wie heeft er genoeg
vertrouwen in de ander?

Zondag 22 april, het verhaal van de Goede Herder en wat
hebben we prachtig weer. We vieren buiten Kerk!

Zondag 27 mei blikken we terug op Pinksteren
Zondag 17 juni luisteren we naar het verhaal
over het mosterdzaadje en omdat het Vaderdag
is, maken we een cadeautjes voor onze papa’s.

Zondag 1 juli sloten we het seizoen gezellig af
tijdens de laatste Kinderkerk voor de vakantie!

Wil jij meer informatie over de activiteiten van de
Kinderkerk, mail naar: carolevanginkel@hotmail.com

