
Gezocht met spoed kinderkerk/kindernevendienst leiding: 

Zoals u verderop kunt lezen stoppen er een aantal als leiding van de 

kinderkerk/kindernevendienst. Dus wij zijn dringend op zoek naar nieuwe leiding. 

Wil je weten wat het inhoud loop gerust een keer mee als de kinderen de kerk 

uit gaan. 

Geef je op bij de leiding of bij Greetje van Gelder 0613610913 

g.van.gelder5@gmail.com. 

 

 

Overstapdienst: 

De overstapdienst van groep 8 met als thema “VRIENDSCHAP” ligt al weer 

achter ons. Wat was het een mooie bijzondere dienst. Wij wensen de groep 8-

ers heel veel succes op het voortgezet onderwijs. Weer een nieuwe stap en 

uitdaging. 

 

Voor iedereen die geslaagd is van harte gefeliciteerd!!! Voor degene die het dit 

jaar niet is gelukt. Volgend jaar lukt het vast wel. Zet hem op! 

 

MAAR...eerst zomervakantie Lekker genieten en even  niks doen. 

Wij van de Kinderkerk / Kindernevendienst hebben ook vakantie.  

 

 

Vanaf zondag 15 -07 t/m zondag 26-08 is er geen KK/KND in de eigen 

ruimten  

 

Op de zondagen dat er geen KK/KND is, liggen er tekeningen & kleurpotloden 

klaar in de glazen zaal. U bent vrij om hier gebruik van te maken.  

U heeft de gelegenheid om voor de dienst hiervan benodigde te pakken en mee 

te nemen naar uw plaats of voor de verkondiging met uw kind(eren) naar de 

glazen zaal te gaan en daar gebruik maken van hetgeen klaar ligt. 

Zie onderstaande schema. 

 

De zondagen die in de vakantie vallen: 

15-07 & 22/7: tijdens de verkondiging KK/KND groep 1 t/m 5 (mits er op 

vrijwillige basis leiding is) in de glazen zaal. 

29-07, 05-08 & 12-08: geen KK/KND, eigen gelegenheid. 

16-08: tijdens de verkondiging KK/KND groep 1 t/m 5 (mits er op vrijwillige 

basis leiding is) in de glazen zaal. 

26-08: Gaan KK/KND naar boven. Wanneer volgt info die ochtend. 



Ziet u dat er tijdens de diensten in de glazenzaal te weinig leiding is dan 

hopen wij dat u zo vrij bent en mee loopt. 

 

Vakantie bijbel week: 

Dit jaar vind er helaas  geen vakantie bijbel week plaats. Als organisatie vinden 

wij het heel erg om wel 200 kinderen te moeten teleurstellen. Maar wij hebben 

de keuze helaas moeten maken omdat er te weinig mensen in de stuurgroep 

zitten. Na herhaaldelijke oproepen bij alle kerken in Wezep heeft het er niet 

toe geleid dat er uitbreiding kwam. Degene die kwamen helpen afgelopen jaren 

willen wij hartelijk bedanken en hopen volgend jaar weer een beroep op jullie te 

mogen doen. 

 

Afscheid assistenten en leiding: 

De volgende assistenten & leiding hebben afscheid genomen: 

Assistenten: Marlou, Kimberley. 

Leiding: Jessica, Corina, Janine, Gedi, Jacqueline, Rachelle, Silvia, Carmen, Bert 

en Alie. 

Notulist: Gerlinda. 

Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet. Wij wensen jullie Gods zegen toe. 

 

 

Fijne vakantie namens leiding Kinderkerk/kindernevendienst 

 

  

  

 
 


