Beleidsplan Kinderkerk
Grote Kerk Hoogeveen, hervormde wijkgemeenten 1 en 2

Inhoudsopgave
1 Introductie............................................................................................................................................................................... 2
1.1 Bijbelse opdracht.......................................................................................................................................................... 2
1.2 Doelgroep....................................................................................................................................................................... 2
1.3 Beleidsplan.................................................................................................................................................................... 2
2 Leiding kinderkerk.................................................................................................................................................................. 3
2.1 Verkiezing bestuursleden............................................................................................................................................ 3
2.2 Bestuurstaken............................................................................................................................................................... 3
2.3 Overige taken................................................................................................................................................................. 3
2.4 Vergaderingen............................................................................................................................................................... 4
2.5 Besluitvorming.............................................................................................................................................................. 4
2.6 Vertegenwoordiging in de jeugdraad........................................................................................................................ 4
3 Invulling kinderkerk en kindernevendienst........................................................................................................................ 5
3.1 Materialen...................................................................................................................................................................... 5
3.2 Kinderkerk...................................................................................................................................................................... 5
3.3 Kindernevendienst........................................................................................................................................................ 5
3.4 Uitzonderingen.............................................................................................................................................................. 5
4 Inbreng kinderkerk in kerkdiensten.................................................................................................................................... 6
4.1 Kinderlied....................................................................................................................................................................... 6
4.2 Gezinsdiensten............................................................................................................................................................. 6
4.3 Advent en Kerst............................................................................................................................................................. 6
4.4 Startweekend................................................................................................................................................................ 6
4.5 Bosdienst....................................................................................................................................................................... 6

1/7

1 Introductie
Marcus 10:14b-16 (NBV):
“Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is
zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet
binnengaan.”
Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

1.1 Bijbelse opdracht
Deze mooie woorden van de Heere Jezus vormen de leidraad voor het werk van de kinderkerk, het ´geloven als
een kind´.
Als christenen hebben wij de verantwoordelijkheid de kinderen in onze gemeente tot God te leiden. Het is heel
mooi dat wij in alle vrijheid de kinderen over de Heere Jezus mogen vertellen, zingen en met elkaar, groot en
klein, over Hem mogen praten.
Wij mogen de kinderen leren de Bijbel te begrijpen op een manier die bij hen aansluit, door verhalen en liedjes
te zingen, zodat ze mogen ervaren dat de Vader in de Hemel van iedereen houdt. Dat ze altijd bij die Vader
mogen aankloppen, Die er altijd voor ze zal zijn.
Ook mogen de kinderen begrijpen wat belangrijk is in het leven, dat als je gelooft niet alles vanzelfsprekend is
en dat je keuzes moet maken die soms best wel moeilijk zijn.
Samen, als ouders en leiding van de kinderkerk mogen we hieraan meehelpen.

1.2 Doelgroep
De kinderkerk van de Grote Kerk is bedoeld voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd en natuurlijk ook voor
die kinderen die hier met hun ouders op bezoek zijn.
Afhankelijk van het aantal kinderen wordt de kinderkerk gehouden in één of meer groepen.

1.3 Beleidsplan
Dit beleidsplan is gemaakt in opdracht van de beide kerkenraden van de hervormde wijkgemeenten 1 en 2 van
de Grote Kerk te Hoogeveen. Wijziging van het beleidsplan wordt altijd gedaan in overleg met de
jeugdambtsdragers van beide wijkgemeenten en met instemming van beide kerkenraden.
Na vaststelling zal dit beleidsplan voor de periode van ten minste één jaar niet worden gewijzigd.
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2 Leiding kinderkerk
De leiding van de kinderkerk bestaat uit meelevende leden van beide wijkgemeenten, die affiniteit met kinderen
hebben. Van de leiding wordt verwacht dat zij bereid is tot investering in zichzelf; in de kinderen; in de
gemeente, door onder andere het bezoeken van toerustingsmomenten en vergaderingen. De leiding is tevens
bereid deel te nemen aan de voorbereidingen en uitvoeringen van activiteiten, ongeacht onder welke
wijkgemeente de activiteit valt.
De leiding is bereid als broeders en zusters met elkaar om te gaan, men helpt en ondersteunt elkaar en gaat
op een respectvolle manier met elkaar om.
Voor de kinderen is het prettig dat ze regelmatig dezelfde gezichten zien; daarom kan het aantal
leidinggevenden beperkt blijven. De leiding streeft in de eigen samenstelling naar een evenredige verdeling van
leden uit beide wijkgemeenten.

2.1 Verkiezing bestuursleden
De leiding van de kinderkerk kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris, penningmeester en notulist.
Overige taken zullen onderling worden verdeeld.
Voor alle bestuurstaken geldt een rouleringssysteem. Elke twee jaar zullen de taken worden herverdeeld,
waarbij elk bestuurslid een andere taak dan de voorgaande twee jaren krijgt.
Deze roulatie vindt plaats in de eerste vergadering na het startweekend in de even jaren. Het is gewenst dat de
jeugdambtsdragers van beide wijkgemeenten hierbij aanwezig zijn.

2.2 Bestuurstaken


De voorzitter is het eerste aanspreekpunt van de kinderkerk. De taak van de voorzitter is het in goede
banen leiden van de vergadering. Dit doet hij/zij op een luisterende en dienende manier. Voorafgaand
aan een vergadering stuurt de voorzitter tijdig de agenda rond.



De secretaris maakt de roosters en zorgt dat deze tijdig bij alle leidinggevenden zijn. Alvorens een
rooster wordt vastgesteld, wordt deze ter goedkeuring aan de leidinggevenden van de kinderkerk
voorgelegd.
Deze roosters moeten ook gestuurd worden naar de dominees, scribae van beide wijkgemeenten en
naar de redactie van de Kerkentrommel. Ook zorgt zij ervoor dat het rooster wordt opgehangen in de
consistorie samen met het schema van ‘Vertel Het Maar’.



De penningmeester zorgt voor de financiën van de kinderkerk en legt daarvan jaarlijks
verantwoording af aan de penningmeester van de jeugdraad. Ook moet er jaarlijks een begroting
gemaakt worden en worden ingeleverd bij de penningmeester van de jeugdraad. De begroting dient
vóór 1 mei te worden ingeleverd.



De notulist zorgt dat de notulen worden gemaakt en worden verstuurd. Deze moeten ook gestuurd
worden naar de scribae van de beide wijkgemeenten en naar de jeugdraad.

2.3 Overige taken


Eén van de overige leden wordt aangewezen om te zorgen voor publicatie in de Kerkentrommel. Te
denken valt aan een verslag na de bosdienst en bekendmaking van een gezinsdienst. Hiermee laat de
kinderkerk van de Grote Kerk een actieve uitstraling zien aan kerkelijk Hoogeveen.



Elk kind dat 4 jaar wordt, krijgt een uitnodiging om naar de kinderkerk te komen. Van beide
wijkgemeenten kunnen de adressen jaarlijks worden opgevraagd bij het Kerkelijk Bureau.
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2.4 Vergaderingen
De vergaderingen van de kinderkerk vinden één keer per zes weken plaats. Er wordt gewerkt met een van
tevoren vastgestelde agenda. Indien nodig of indien er behoefte aan is, worden de jeugdambtsdragers
uitgenodigd door de leiding van de kinderkerk.
Indien de jeugdambtsdragers de vergadering op eigen initiatief bezoeken, wordt van hen verwacht dat ze zich
inhoudelijk niet mengen in de discussie en besluitvorming.
Bij de laatste vergadering aan het einde van het seizoen vindt een evaluatie plaats. De jeugdambtsdragers van
beide wijkgemeenten zijn hierbij aanwezig.
Elke vergadering wordt begonnen met gebed en een overdenking en wordt afgesloten met een gebed of
gedicht.

2.5 Besluitvorming
Besluiten worden genomen tijdens een vergadering, bij meerderheid van stemmen.
Principiële kwesties, die onderlinge spanningen oproepen, moeten worden doorgeschoven naar de
jeugdambtsdragers van beide wijkgemeenten. Zij gaan hierover met elkaar in gesprek, met het doel een
geschikte oplossing te vinden.

2.6 Vertegenwoordiging in de jeugdraad
Om het jeugdwerk goed te laten functioneren is er een jeugdraad. In het ‘Reglement Jeugdraad
Wijkgemeenten 1 en 2’ staan de taken van de jeugdraad omschreven.
Eén lid van de kinderkerk neemt zitting in de jeugdraad. Hij/zij maakt hiervan een verslag en licht deze toe
tijdens de eerstvolgende kinderkerkvergadering.
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3 Invulling kinderkerk en kindernevendienst
Elke zondag tijdens de ochtenddienst in de Grote Kerk is er in De Haven kinderkerk of kindernevendienst. In
principe is er om de week kinderkerk en kindernevendienst.
Aan het begin van het seizoen krijgen de kinderen een bewaarbrief mee voor hun ouders, met vermelding van
de datums wanneer er kinderkerk, kindernevendienst of een bijzondere dienst is.

3.1 Materialen
De kinderkerk maakt gebruik van ‘Vertel Het Maar’. De gelijknamige stichting ontwikkelt Bijbelverhalen met
verwerkingen, kleurplaten, liedjes en werkjes.

3.2 Kinderkerk
Bij kinderkerk zijn de kinderen al voor het begin van de kerkdienst welkom in De Haven, waar de leiding tijdig
aanwezig is. Er wordt begonnen met gebed, waarna er een Bijbelverhaal wordt verteld. Naar aanleiding van dit
verhaal wordt er gepraat, gezongen en een werkje gemaakt.
Tijdens de kinderkerk wordt er een collecte gehouden. Het geld gaat naar een doel dat ieder jaar door de
leiding en in overleg met de kinderen uitgezocht wordt.
De kinderkerk wordt besloten met gebed. Tijdens het orgelspel gedurende de collecte, komen de kinderen en
leiding in de kerk. Daar ontvangen ze de zegen samen met de overige gemeenteleden.

3.3 Kindernevendienst
Bij kindernevendienst gaan de kinderen met de leiding naar De Haven vóór de preek. Tijdens de nevendienst
wordt de kinderen een Bijbelverhaal verteld. De kinderen en de leiding komen weer terug in de dienst na het
lied na de preek. Na binnenkomst zal het kinderlied worden gezongen.

3.4 Uitzonderingen


Tijdens de zomervakantie wordt er alleen kindernevendienst gehouden.



Op feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren, tijdens gezinsdiensten en de overstapdienst is er
geen kinderkerk of nevendienst.



Bij Heilig Avondmaal wordt het rooster gevolgd. Bij nevendienst verlaten de kinderen de kerk na het
lied dat gezongen wordt na votum en groet. Na de preek komen de kinderen dan weer terug in de kerk
om de rest van de dienst bij te wonen.



Bij belijdenisdiensten en bevestiging van ambtsdragers wordt kinderkerk omgezet in nevendienst
en verlaten de kinderen de kerk na het lied dat gezongen wordt na votum en groet. Na de preek komen
de kinderen dan weer terug in de kerk om de rest van de dienst bij te wonen.



Bij bediening van de Heilige Doop wordt kinderkerk (bij doopbediening voor de preek) omgezet in
nevendienst, maar komen de kinderen niet terug in de kerk.
Bij doopbediening na de preek wordt de kinderkerk omgezet in een gewone nevendienst.
Bij nevendienst verandert er niets. De leiding van die morgen zorgt ervoor dat de doopouders, als
felicitatie en groet, een kaart krijgt van de kinderkerk.
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4 Inbreng kinderkerk in kerkdiensten
4.1 Kinderlied
Bij kindernevendienst wordt er een kinderlied gezongen nadat de kinderen zijn teruggekomen in de kerk, tenzij
het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Bij kinderkerk wordt er geen kinderlied gezongen.
De leiding van de kinderkerk zoekt het lied uit en verzorgt de contacten met de verantwoordelijke
wijkgemeente, de organist en de kerkomroep.

4.2 Gezinsdiensten
Per jaar zijn er vier gezinsdiensten, twee van elke wijkgemeente. Eén van deze diensten is een overstapdienst,
waarbij de oudste kinderen de kinderkerk verlaten en overstappen naar de gewone kerkdiensten.
Een gezinsdienst is gericht op het gehele gezin. Tijdens de preek wordt de Boodschap zo gebracht dat deze
voor iedereen goed te begrijpen is. Het is niet de bedoeling dat een gezinsdienst wordt gebruikt voor een ander
bijzonder doel.
De gezinsdiensten worden door de leiding (commissie) van de kinderkerk voorbereid. Uiterlijk 6 weken van te
voren overlegt de commissie over de invulling van de dienst. We volgen daarbij zoveel mogelijk het rooster van
‘Vertel Het Maar’. Uiterlijk 4 weken van te voren wordt er contact gezocht met de voorganger om een afspraak
te maken voor overleg om de dienst verder te bespreken. De commissie van de kinderkerk zorgt voor
publicatie in de Kerkentrommel.

4.3 Advent en Kerst
Tijdens de vier zondagen van Advent is er een adventsproject. Na de preek, bij binnenkomst in de kerk, wordt
door een leidinggevende van de kinderkerk aan de gemeente verteld waar het project van de kinderkerk van die
zondag over gaat. Op deze manier wordt de hele gemeente bij de kinderkerk/nevendienst betrokken.
De invulling tijdens de kerkdienst is als volgt:
1.

Afkondigingen door de ouderling van dienst.

2.

Aansteken van de kaars en lezen van gedicht door een kind.

3.

Kinderen en leiding gaan naar De Haven voor een verlengde kindernevendienst en komen na de preek
terug naar de kerk.

4.

Gelijk bij binnenkomst uitleg van het project door een leidinggevende van de kinderkerk.

5.

Zingen van het projectlied door de hele gemeente. Tijdens Advent vervangt dit lied het normale
kinderlied.

Het kinderkerstfeest wordt gezamenlijk met de jeugdclubs voorbereid en gevierd. De kinderen van de
basisschoolleeftijd krijgen daarbij een leesboek als kerstgeschenk.

4.4 Startweekend
Elk jaar in september wordt het nieuwe seizoen geopend met een startweekend, dat wordt voorbereid door
diverse geledingen uit de wijkgemeenten 1 en 2. De kinderkerk stuurt een afvaardiging naar de
startcommissie.

4.5 Bosdienst
Het seizoen wordt afgesloten met de bosdienst. Er wordt dan kinderkerk met diverse activiteiten gehouden in
het bos. Bij slecht weer zorgt de leiding voor een alternatief programma.
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Dit beleidsplan is vastgesteld door de kerkenraden van de hervormde wijkgemeenten 1 en 2
van de Grote Kerk te Hoogeveen en namens deze ondertekend,

…...........................................................

…..…......................................................

Praeses hervormde wijkgemeente 1

Praeses hervormde wijkgemeente 2

Datum: 21-08-2014

Datum: 21-08-2014
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