kindernevendienst
Protestants Kralingen, ook voor de jongsten

Welkom! Wekelijks staat enthousiaste leiding klaar om kinderen op een
speelse wijze een plek te geven in de kerk en hen vertrouwd te maken met
de bijbel, het geloof en het christendom. Tijdens de kerkdiensten is er iedere
zondagochtend een aparte kindernevendienst, voorts zijn er gedurende het
jaar nog allerlei andere activiteiten. Voor de allerjongsten staat wekelijks de
oppas klaar.

Wat is kindernevendienst?

Kindernevendienst loopt parallel aan de kerkdienst. De kinderen beginnen
en eindigen met het gezin in de dienst, maar volgen tussendoor hun
eigen programma in een aparte ruimte. Hier staat meestal één onderwerp
centraal. Er wordt een verhaal gelezen, een tekening of knutselwerk gemaakt,
een scene nagespeeld, een lied gezongen, een spel gespeeld of op een
andere manier geprobeerd het onderwerp begrijpelijk en interessant
te maken voor de kinderen. Zo kunnen de kinderen plezier met elkaar
hebben en tegelijkertijd iets leren van het onderwerp dat aan de orde is.
Protestantse Gemeente Rotterdam Kralingen

www.protestantskralingen.nl
Editie 1 - feb 2012

Voor wie?

De kindernevendienst is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
De jeugd van 12 jaar en ouder gaat naar de speciale tienerdienst.
De kinderen worden opgesplitst in twee groepen; van 4-8 jaar en van
9-12 jaar. Op deze manier worden de leeftijdsverschillen binnen de groep
niet te groot en kunnen onderwerpen of activiteiten beter aangepast
worden aan de leeftijd van de kinderen. Elke groep wordt geleid door een of
twee volwassenen, veelal zelf ook ouders.

Nog meer?

Naast de reguliere zondagdiensten bieden wij nog bijzondere activiteiten.
Zo is er een jaarlijkse startzondag in september en een slotmiddag
in juni met spelletjes, theater, muziek en eten etc. Drie maal per jaar is er
een kinderdienst in de kerk, voor en door kinderen. Ook worden
de perioden rond Pasen en Kerst extra feestelijk aangekleed,
met het maken van een palmpasenstok, paasproject, adventsproject en
kinderkerstfeest. Voorts worden er met de kinderen uitstapjes gemaakt,
zoals naar het bijbelmuseum in Amsterdam.
Wij hopen op deze manier dat de kinderen voelen dat zij er echt bij horen
en dat zij ook binnen de kerk op een leuke manier met leeftijdsgenootjes
kunnen optrekken. Meer informatie, kijk op www.protestantskralingen.nl
of aarzel niet contact op te nemen met Monique van Hoof
(kindernevendienst@protestantskralingen.nl - 06-42334150).
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