
Voorstel herstart kinderwerk 
 
Onze wens is om weer te starten met het kinderwerk tijdens de ochtend kerkdienst. Zodat er ook op 
niveau van de kinderen weer activiteit plaats vind waardoor zij op een laagdrempelige manier 
kunnen groeien in hun geloof. Ook bieden we op die manier ouders weer meer gelegenheid de 
kerkdiensten te bezoeken en of thuis beter de kerkdienst mee te maken.  
 
 Streefdatum voor de herstart van het kinderwerk: Zondag 18 oktober 2020 
 
Vanwege de ruimte en het feit dat er niet meer dan 100 mensen bij de kerkdienst aanwezig zijn 
kunnen we werken met de volgende groepen: 

Oppas kinderen 0 t/m 4 jaar 
Bijbelklas kinderen groep 1 t/m 4  
Bijbelklas kinderen groep 5 t/m 8 
Bijbelklas StaVast 
 
Aangezien het van belang is dat er zo min mogelijk geloop is in de kerk zal alles plaats vinden tijdens 
de gehele kerkdienst. Kinderen komen dus niet in de kerkzaal.  
 
 Overige zaken: 
 
Opgave:  

 Het is van belang dat kinderen worden opgegeven als ze de oppas of de bijbelklas bezoeken. 
Opgave via  formulier als waar men zicht ook opgeeft voor de kerkdienst.  
Een opgave voor alleen kinderen die naar de bijbelklas gaan, zodat ouders thuis de dienst 
goed mee kunnen maken, moet ook tot de mogelijkheden behoren. 
 
Rebecca de Gooijer is voor het kinderwerk de contactpersoon met betrekking tot de 
opgaven. Zij zal de opgaven in de gaten houden en communiceert de opgaven met de leden 
van ‘Commissie Leren’ zodat deze persoon weer communiceert met haar ‘groep’.  
 

Evaluatie: 
 Na ongeveer 4-6 weken zal er een evaluatie plaats vinden.  

Wanneer het drukker gaat worden en de ruimte wordt te klein zullen we de leeftijdsgroepen 
gaan splitsen in 1/2, 3/4, 5/6, 7/8.  De ene week 1/2 en 5/6, de andere week 3/4 en 7/8.  

 

 Ouders informeren we via contact, de website en de beamer 

 
  


