
 

Kinderkerk Jaarverslag 2015  
 

Pkn kinderdienst: 29 maart:  
Thema:”Palmpasen 
In het Kruispunt o.l.v. Ds. H. Habekotté. Op het podium rondom de preekstoel was een 
‘marktpleintje’ gemaakt. Er lagen muntstukken op de grond en er waren echte duiven in een 
kooi (deze hebben we tijdens de dienst niet gehoord). Suzan van Zanten legde samen met wat 
kinderen uit welke mensen en gedachtes er waren op dit marktplein. Melissa Verkade deed de 
kinderlijke schriftlezing uit de kijkbijbel en er werd gezongen door de kinderen o.l.v. Suzan. Er 
was niet geoefend en het eerste liedje was nog wat voorzichtig, maar de 2 andere liedjes 
werden uit volle borst meegezongen. Kinderen uit de groepen 1-3 gingen naar de kinderkerk 
onder de preek. Deze was niet kinderlijk. Na de preek kwamen de kinderen terug met 
palmtakken en speelde ze de intocht in Jeruzalem na terwijl de gemeente zong. De duiven 
werden na de dienst buiten losgelaten. 
 
Organisatie: Joanne, Dita  Annet en Melissa . 

Veertig dagen project: Pasen 5 april  
We volgden het project “God wint”. Een mooi project waarin we aan de hand van onze 
zintuigen en verhalen uit Johannes, waarin de Here Jezus Gods heerlijkheid laat zien, horen, 
voelen en ruiken. En zo kunnen we geloven dat God gewonnen heeft. 
Voor in de kerk stond een groot bord met een draaischijf erin. Hierin kwam per week een 
zintuig naar voren die de zondag dan in de kinderkerk werd behandeld. Het kindermoment 
was steeds voor de preek en werd verzorgd door de verschillende leiding van de kinderkerk.  
 
Organisatie: Janine, Eva en Daniëlle  
 
 
Brugdienst: zondag 21 juni  
De dienst was in het Kruispunt. Het thema was: “Wat is jouw selfie”.  Voorganger was ds. L. v.d. 
Eijk. Er namen 5 kinderen afscheid. Op de beamer konden we de selfies zien van Anne, Babet,  
Jens, Emiel, Lisanne.  Er is gelezen uit : Psalm 139: 1 – 10 (Bijbel Gewone Taal) 
De kern van deze dienst was: hoe ziet jou selfie eruit als je naar het voortgezet onderwijs gaat. 
Blijft God dan ook nog bij je horen?  
Er werden mooie liedjes gezongen. Helaas waren er weer wat technische mankementen.  
De kinderen zijn op woensdag 17 juni nog wezen bowlen in de Lier.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Organisatie: Simone en Loura  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kinderdienst op 8 november: Jona  
 
Dit jaar is voor het eerst het Kompas niet betrokken bij de startdienst. Er is gekozen om het 
Kompas een kinderdienst/schooldienst te laten organiseren wat later in het seizoen. Dit is goed 
bevallen. De voorganger was Ds. Hugo Habekotté. Het ging over het verhaal “Jona” 
Er deden verschillende schoolkinderen mee aan deze dienst, die geslaagd genoemd mag 
worden.  
 
Organisatie: Het kompas 
 
 
Inhoudelijke avond  
 
Deze is verzet naar het voorjaar van 2016 
 
Adventproject 2015 “Liefdevol aangeraakt”  
 
Dit jaar is gekozen om filmpjes te maken waarin het verhaal van die zondag werd gespeeld. De 
kinderkerk was erg blij met de medewerking van verschillende gemeenteleden in deze filmpjes. 
De filmpjes zijn op een zondagmorgen na de kerkdienst opgenomen. Volgende keer iets meer 
letten op geluid en aankleding van omgeving. Er was geen projectlied en miniproject.  

 
 Organisatie advent en kerst: Rianne, Lina, Simone, Carine, Marleen en Esther 
 
 
Kinderkerstfeest 2015 ‘God raakt jouw hart”  
 
Het kinderkerstfeest werd gehouden op donderdag 24 december in de Hoeksteen. Esther 
Schwagermann had de algemene leiding in deze viering en Ds. Hugo Habekotté verzorgde 
de gebeden. Jozef en Maria verwelkomde de bezoekers aan deze dienst in de hal. In de hal 
hingen ook hartenballonnen met teksten. Op deze teksten hadden verschillende gemeente 
leden geschreven waardoor hun hart werd geraakt. De jongste kinderen kwamen weer in het  
donker de kerk in met kaarsjes. Zij zaten weer voorin de kerk. Er waren zo’n kleine 300 mensen 
aanwezig. Er was een filmpje van Tessa en Robin voor de groepen 1 en 2, de middengroep  
verzorgde een ‘toneelstukje’ over de herders. Voor de overige mensen was er een kerstquiz.  
Na de dienst kregen de kinderen een hartesnoepje.  

 


