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Kinderen in de kerk 
O, o, wat was dat leuk – in het begin! Op zondagochtend, na 
het ontbijt, achter de laptop of tablet van papa of mama, en 
dan op die manier de kerkdienst meebeleven. We zetten 
altijd een kaarsje klaar, en als de dominee dan de paaskaars 
in de kerk aanstak, deden we dat thuis ook. De liedboeken 
en de bijbel lagen op tafel, en natuurlijk de kleurpotloden, 
de schaartjes en wat lijm, want de dominee stuurde elke 
week de tekeningen mee die bij het verhaal hoorden. En 
papa en mama draaiden dat altijd heel fijn uit, zodat wij 

tijdens de dienst konden luisteren én knutselen. 
O, o, wat was dat leuk! Maar nu, na zoveel maanden hebben we het wel gezien. O zeker, er is 
veel afwisseling, maar het begint best wel weer een beetje saai te worden. 
En ik heb van veel meer kinderen gehoord, dat ze het eigenlijk niet zo leuk meer vinden. 
En ja, dat kan ik me ook wel voorstellen! 
 
Daarom, beste kinderen, het volgende. 
Het leukste van de kerk en de kindernevendienst is volgens mij, dat je elkaar weer eens ziet. 
Veel kinderen zien elkaar doordeweeks wel, maar ook weer niet iedereen. Dé oplossing is 
dan natuurlijk: gewoon naar de kerk komen. Als papa en mama dat willen, kunnen ze 
zichzelf met jullie samen aanmelden voor de diensten. Het lijkt mij geweldig leuk om weer 
meer kinderen in de kerk en op de bankjes te zien. Dat is één. 

 
Twee: er komt weer een kinderkerstfeest aan. Hoe dat er precies uit gaat 
zien, weet ik nog niet, maar wel, dat er veel kinderen aan meewerken. En ik 
zou bijna zeggen: zorg dat je daar in ieder geval bij bent! Tot dan! 
O ja, en met Kerst nodigen we natuurlijk ook in het bijzonder die mensen uit 
die alleen zijn. En ook voor hen is het extra leuk als jullie er ook (allemaal) 

zijn! 
 
 

Kerstwandeling 
Let op! Breaking news! Pak je agenda! 
Zaterdagmiddag  19 december van 14.00 tot 16.30 de Exodus Kerstwandeling door 

Middelharnis en Sommelsdijk. Een wandeling voor jong en oud 
met op maar liefst 5 verschillende locaties een activiteit. 
 
De wandeling brengt ons van het westelijk deel van Sommelsdijk 
(Exoduskerk) tot het oostelijk deel van Middelharnis en ook 
wandelen wij door het centrum en de nostalgische Oude Ring. 
 

De wandeling zal ongeveer 5 ½  tot 6 kilometer zijn. De startpunten zijn op de vijf 
verschillende locatie . Een groep start de wandeling in oostelijke richting en 
een groep wandelt naar het westen. Leuk, want zo kom je onderweg 
regelmatig andere deelnemers tegen. Op iedere locatie krijgt u nieuwe 
informatie over het volgende reisdoel van de wandeling, zodat u aan het 
einde van de trip alle activiteiten en rustpunten hebt bezocht. Per “shift” 



starten dus 40 personen en we hopen natuurlijk dat na een kwartier een volgende “shift” kan 
starten. 
 
Er wordt gewandeld in groepjes van max 4 personen, met kindertjes mag het wat meer zijn, 
maar wij hebben niet zoveel (heel) grote gezinnen. 
Er wordt iets met muziek gedaan en er wordt geschilderd. Er worden kerstverhalen verteld, 
wij bekijken kunstwerken en wordt warme chocolademelk gedronken. En wij hopen 
natuurlijk op droog, lekker fris en helder weer... 
 
Op de locaties zullen niet meer dan “4 wandelgasten” gelijktijdig ontvangen worden in de 
garage, achterhuis, atelier of kerk/jeugdruimte. 
 
Op alle locaties zullen ontsmettingsmiddelen staan en van de wandelaars wordt verwacht 
dat zij binnen een mondkapje dragen. 

 
AANMELDEN kan hier: bij Bert Voorberg (bertvoorberg31@gmail.com) of 
Marie Antoinette Westra (marie.a.westra@gmail.com)! 
Gauw doen! 

 
 

Kindermoment 
Zondagochtend krijgen we weer een nieuwe aflevering van 
de Adventbode te zien. En bij het verhaal horen weer twee 
verwerkingen, hier klikken voor de eerste, en hier voor de 
tweede. 
In de adventstijd zien we uit naar een nieuwe tijd. Een tijd 
van vrede en geluk, Jesaja de profeet roept de mensen op die 
nieuwe wereld dichterbij te brengen. Hij zegt zoiets als 'doe 
wat je kunt en God doet de rest'. Als we nu eens een lichtje 

aansteken in de hoop op die nieuwe tijd? In de adventstijd werken we aan een lantaarntje. 
Elke week staat er één zijde op het eerste werkblad. 
Met het tweede werkblad spelen we een spel met dierenkaartjes over een nieuwe wereld 
waarin wolf en lam samen spelen. 
 
Werkblad 1 

Werkwijze: kopieer alles op stevig papier. Volg de aanwijzing op het werkblad. Kleur, knip, prik en vouw het. 
Voor een 3D-effect plak je Jesaja met 3D-tape op de rand van het kader. Plak eventueel achter de open geprikte 
ramen in de kapotte stad, cellofaan of iets dergelijks. Prik ook de 'prikgaatjes' in. Straks schijnt het licht mooi door 
die gaatjes heen. 
Nodig: kleurpotloden, scharen en lijm, glitters, prikpennen en -lappen, vliegerpapier of cellofaan, 3D-plakband, 
glazen potje, waxinelichtje, dubbelzijdig plakband. 
Werkblad 2 
Op dit werkblad staat een spel met dierenkaartjes. Jesaja heeft een visioen over een wereld van vrede. Daarin 
liggen wolf en lam, slang en muis naast elkaar, zonder elkaar kwaad te doen. Ook gebruiken we een aantal 
plaatjes van werkblad 1 bij dit spel. 
Er zijn diverse variaties op dit spel mogelijk. a) Leg ze bij elkaar: Welke dieren spelen graag samen, b) Welke juist 
niet, c) Hoe zou dat in het visioen van Jesaja zijn? d) Speel het bekende memoriespel met dubbele kaartjes. 

 
Ik heb hierboven verteld wat de kinderen met deze bladen kunnen doen, maar, papa’s en 
mama’s, hoe leuk is het niet om dit samen met je kinderen te doen? 
 
 

Een kerstverhaal op de video 
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Via deze link kun je luisteren naar een Kerstverhaal over twee kinderen, die … Nou ja, ik 
verklap het niet. 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/fCN-VRDb43Q

