
Afscheid groep 8 kindernevendienst : ideeën uit Koudekerke (W)
 
Lunch+ woensdagmiddag
We hebben alle kinderen een kaart gestuurd van Visje.
Dat is de tegenhanger van Loesje.
Op de achterkant hen uitgenodigd voor een bijeenkomst met lunch (op
woensdagmiddag).
De dominee was er ook bij aanwezig.
We hebben gevraagd wat ze een mooi bijbelverhaal vinden en waarom.......
Wat ze missen in de kerk.
Wat ze leuk vinden in de kerk.
Wat ze zelf zouden willen doen.
Welke liedjes ze mooi vinden om te zingen etc.
 
Ze wilden zelf graag nog een keer bij elkaar komen dus dat deden we
natuurlijk.
Voor de puntjes op de i.
 
Actief in kerk
De dominee heeft hier rekening mee gehouden in zijn preek.
We hebben het spaarproject ook meteen afgerond en dat deden de twee jongens
heel leuk met een cheque.
Ook het nieuwe spaarproject hebben ze aangekondigd.
Een meisje had een mooi zelf gemaakt gedicht voorgedragen.
Een meisje deed samen met de dominee het gebed en een meisje las een
bijbeltekst voor.
De meisjes mochten ook de dag ervoor mee helpen bij de bloemen en twee
meisjes brachten de bloemen weg naar een gemeentelid.
 
Voorstellen kinderen
Aan het begin van de dienst heb ik de kinderen voorgesteld.
Dit middels hun baby foto.
De gemeente mocht raden wie het waren.
Daarna stond het betreffende kind op en liet zich zien.
 
Afscheid door oudste gemeentelid
Het officiële afscheid zou de oudste man uit onze gemeente doen.
Ook van hem had ik een jeugdfoto op de beamer.
Helaas, de beste man kon niet aanwezig zijn; 97 jaar is ook niet niks maar
namens hem heb ik het cadeau uitgereikt.
 
Boek en boekenlegger kado
Het was een boekje: Daar vraag je wat. Een dagboek voor tieners.
Ook was er voor ieder kind een klein bloemetje en ook voor de man van 97.
De kindernevendienst had voor ieder een boekenlegger gemaakt met een gedicht
er op.
 
Ze kregen nog een warm applaus.
 
Dus verder geen spektakel maar een dienst met en voor de 6 kinderen die
afscheid namen.
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