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Voorwoord 
 
Welkom bij de presentatie van de adventsprojecten voor de kindernevendienst. Tijdens deze 
presentatie laten we zien wat de projecten van Vertel het Maar, Kind op Zondag en Bonnefooi 
inhouden.  
 
We wensen je een goede presentatie toe. Mocht je vragen hebben over één van de projecten, stel 
deze dan gerust tijdens of na de presentatie aan de JOP medewerker. 

 
 

Lezingen methoden advent en Kerst 2012 
 
 
 

Vertel het maar  
Brood in Betlehem 

 

Kind op Zondag  
Profetenkwartet 
 

Bonnefooi  
Ik zie, ik zie 
 

2 december Is er wel brood in 
Betlehem? 
Ruth 1 

De koning komt 
Zacharia 14:4-9 
 

Kom maar eens kijken 
Zacharia 14:4-9 en Lucas 
21:25-31 
RK: Jeremia 33:14-16  
en Lucas 21:25-28, 34-36 
 

9 december Oogsten in het veld van 
Betlehem 
Ruth 2 

Maak de weg vrij! 
Maleachi 3:1-4 
 

Ondersteboven  
Maleachi 3:1-4 en Lucas 
3:1-6 
RK: Baruch 5:1-9; Lucas 
3: 1-6 
 

16 december Verlosser in de nacht 
Ruth 3 
 

Het feest komt eraan  
Sefanja 3:14-20 

Keer omme 
Sefanja 3:14-20 en Lucas 
3:7-18  
RK: Sefanja 3:14-18a en 
Lucas 3:10-18 
 

23 december Davids geslacht komt 
uit Betlehem 
Ruth 4 
 

In verwachting  
Micha 5:1-4a  

Niets te zien  
Micha 5:1-4a en Lucas 
1:39-45  
RK: Micha 5:1-4a en 
Lucas 1:39-45  
 

25 december Een volle voederbak in 
Betlehem  
Lucas 2:1-14 

Het is echt waar 
Lukas 2:1-20 
 

Ik zie, ik zie 
Jesaja 52:7-10 en 
Johannes 1:1-14  
RK: Jesaja 52:7-10 en 
Johannes 1:1(-5.9-14)-18  
 

 

Tip: kijk op de websites van de verschillende uitgevers voor extra materiaal 
Bonnefooi: www.kinderdienst.nl 
Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl 
Vertel het maar: www.vertelhetmaar.nl 
Extra materiaal van JOP: www.jop.nl/coach   
 
Meer advies of tips voor de organisatie of uitvoering van de kindernevendienst nodig? 
Behoefte aan een training of een bezinningsavond? Neem voor de mogelijkheden contact op met de 
workshopleider of met één van de jeugdwerkadviseurs van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse 
Kerk. Je vindt de jeugdwerkadviseur van jouw regio via www.jop.nl/regiocoach. 



  

VERTEL HET MAAR – 'BROOD IN BETLEHEM' 
 

OVER HET PROJECT 
'Brood in Betlehem' gaat over terugkeren, hoop, verwachting, verandering, 
bevrijding, toekomst en nieuw leven. Centraal staat het boek Ruth, dat we lezen 
vanuit de eigen betekenis en de overeenkomsten met de 
adventsperiode. We zien dat de gebeurtenissen rond Betlehem 
plaatsvinden, waar het geslacht van David ontstaat. Zo 
verwachten we de komst van nieuw leven, van een verlosser en de 
Verlosser, door God geschonken. We horen over Ruth als 
voormoeder van David en Jezus en als type van Maria en verheugen 
ons over de geboorte van een kind en het Kind dat ongedacht weer 
toekomst brengt. Kern is het brood en het tekort eraan, in het begin heel 
tastbaar; later brood met de ruimere betekenis: symbool van kunnen 
leven, leven doorgeven, en leven vanuit de verwachting dat er toekomst 
is. De geschiedenis van Boaz en Ruth geeft hoop. Waar eerst leegte was 
komt nu vervulling en een nieuw perspectief. Advent is uitzien naar de komst 
van de Beloofde: Jezus. Hij is het brood dat leven geeft. Samen mogen we 
uitzien naar zijn komst. 
 
De project verbeelding laat heel concreet zien dat Betlehem de plaats is 
waar het allemaal gebeurt. Een korenaar komt daaruit op en laat 
de gebeurtenissen uit de verhalen zien. In de linker 
graankorrel verschijnt telkens een plaat met een 'link' 
naar het verhaal en in de rechter graankorrel 
verschijnt telkens een 'beeld' uit hetzelfde verhaal. 
Beide bieden aan de kinderen mogelijkheden om 
het verhaal te onthouden en te vertellen. In de 
loop van de weken 'groeien' we zo naar de geboorte van het kerstkind toe. De verbeelding wordt 
gemaakt met werkbladen die gekopieerd worden op een door u gekozen formaat. Gehangen aan een 
wand, tegen een houten plaat, zelfstandig staand met behulp van mdf of verstevigd met karton, het 
behoort allemaal tot de mogelijkheden. Met ledverlichting door de raampjes kunt u Betlehem zelfs 
verlichten. Met dit project hopen wij u weer te inspireren om die prachtige boodschap zichtbaar te 
maken en te vertellen.  
 
ROOSTER 
2 december Ruth 1 Thema Is er wel brood in Betlehem? 
Doel De kinderen vertellen dat de terugkeer naar Betlehem hoop geeft, ook al hebben Noömi en Ruth 
op dat moment niets. 
 
9 december Ruth 2 Thema Oogsten in het veld van Betlehem 
Doel De kinderen vertellen dat God oog heeft voor iedereen, Israëliet en vreemdeling. Hij deelt zijn 
liefde uit en gebruikt daarvoor mensen als Boaz. 
 
16 december Ruth 3 Thema Verlosser in de nacht 
Doel De kinderen vertellen dat Boaz in de nacht op de dorsvloer vanuit zijn geloof in God verlosser wil 
zijn voor Noömi en Ruth 
 
23 december Ruth 4 Thema Davids geslacht komt uit Betlehem 
Doel De kinderen vertellen dat de familie van David ontstaat in Betlehem uit het huwelijk van Boaz en 
Ruth. Daarom wordt de grote Zoon van David, Jezus ook in Betlehem geboren. 
 
25 december Lucas 2:1-14 Thema Een volle voederbak in Betlehem 
Doel De kinderen duidelijk maken dat God ons verlost en overvloed geeft door Jezus aan de wereld te 
geven in Betlehem. 
 
  



  

PROJECTONDERDELEN 
Handboek (bestellen) kwartaaluitgave met verhalen, achtergronden, thema’s en doelen, suggesties 
voor liedjes en verwerkingen (inclusief kerstproject).  
 
Projectlied wma, mp3 en bladmuziek (via website) samen zingen over de verhalen en 
gebeurtenissen.  
 
Projectverbeelding (handboek + via website) zelf te realiseren, keuze uit afmetingen, materiaal en 
gebruik van platen in kleur. 
 
PowerPoints (via website) versterken de projectverbeelding, vergroten de zichtbaarheid of vervangen 
deze. 
 
Miniproject (handboek + kleur via website) kleine projectverbeelding voor thuis. 
 
Kindermoment in de dienst (via website) wekelijkse uitleg voor in de gemeente, tekst meegegeven 
bij miniproject, plaatsen in kerkblad of nieuwsbrief.  
 
WERKWIJZE 
Met het werkblad kopieer je de projectverbeelding en druk je deze af op het door jou gewenste 
formaat. De onderdelen worden zelf ingekleurd en in kleur afgedrukt. Er zijn diverse mogelijkheden 
voor het ophangen of zelfstandig laten staan van de projectverbeelding. Beschrijving en suggesties in 
het handboek. 
 
MATERIAAL EN PRIJS 
Handboek inclusief project (kwartaaluitgave) inclusief verzendkosten €35,-. 
Alle onderdelen (o.a. powerpoints, muziek, suggesties voor het kindermoment in de dienst) van het 
project die niet in het handboek staan kunt u gratis downloaden van onze website. 
 
 
 

 
 
Stichting Vertel het Maar 
www.vertelhetmaar.nl  
Postbus 2028, 3800 CA Amersfoort 
Tel: 0180 55 39 45  
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KIND OP ZONDAG – PROFETENKWARTET 
 
De Adventstijd is een tijd van verwachting. We leven toe naar het Kerstfeest, het feest waarop we 
zullen vieren dat er licht komt in het donker. Dit jaar worden we in de adventstijd bij de hand genomen 
door vier profeten. Voor alle vier de profeten speelt verwachting een belangrijke rol. Ze kijken uit naar 
een tijd die komen gaat, een tijd waarin God zich nog duidelijker zal laten zien in de wereld. Daarover 
vertellen die vier profeten elk in hun eigen woorden en beeldspraak. 
 
ZACHARIA 
De eerste profeet die aan het woord komt, is Zacharia. Hij vertelt dat de Heer op een dag koning zal 
worden over de hele aarde. Daarom laat hij de kinderen een kroon zien, als teken van het 
koningschap van God. 
 
MALEACHI 
De tweede profeet die ons vertelt over zijn verwachting, is Maleachi. Hij vertelt dat er een weg vrij 
gemaakt moet worden voor de Heer. 
 

 
 
SEFANJA  
Ook Sefanja ziet uit naar een dag die komen gaat. Hij roept mensen op om te juichen en blij te zijn. 
Dat laat hij in het project zien met slingers en ballonnen. 
 
MICHA 
De stem van Micha klinkt ons in de Adventstijd bekend in de oren: ‘Uit jou, Betlehem, komt iemand 
voort…’ Micha vertelt over een vrouw die een kind zal krijgen. Dat kind zal voor mensen zorgen zoals 
een herder voor zijn schapen zorgt. 
 
 

 Lezing Thema Voorwerp 

Eerste Advent Zacharia 14:4-9 De koning komt Kroon 

Tweede Advent Maleachi 3:1-4 Maak de weg vrij! Bezem 

Derde Advent Sefanja 3:14-20 Het feest komt eraan Slingers 

Vierde Advent Micha 5:1-4a In verwachting Kinderschoentjes 

Kerst Lukas 2:1-20 Het is echt waar Kerststal 

 
 
 
LANTAARN 
 
Bij het project ‘Profetenkwartet’ kunt u een grote lantaarn 
aanschaffen. (Het model is al eens eerder gebruikt, in het 
kerstproject van drie jaar geleden. Maar de illustraties zijn 
natuurlijk nieuw.) Elke week gaat een deur van de lantaarn open, 
waardoor een nieuwe afbeelding tevoorschijn komt. Door de 
afbeeldingen heen schijnt het licht van de hoop: Er komt een dag 
waarop het licht doorbreekt in het donker! 
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KWARTETSPEL 
 
Een project dat ‘Profetenkwartet’ heet, is natuurlijk niet compleet als er geen kwartetspel bij zit. Voor 
alle kinderen is er daarom een kwartetspel van 32 kaarten. Op de kaarten staan vier profeten, maar 
ook figuren uit het kerstverhaal, dieren uit de stal, kerstversiering en nog veel meer. 
 

                                                                            
 
MUSICAL 
 
Bij het project is dit jaar ook een mini-musical gemaakt, die bijvoorbeeld tijdens het kinderkerstfeest 
kan worden opgevoerd. De musical gaat over de buurtsuper ‘Altijd Fijn’, waar een spaaractie met 
kwartetkaarten wordt georganiseerd. Als iemand alle kaarten compleet heeft, organiseert de eigenaar 
van de winkel een groot kerstfeest voor alle klanten van de voedselbank. Maar waar is toch de laatste 
ontbrekende kaart gebleven? 
 
EDUKANS 
 
In de weken voor Kerst kan bij de kinderkerk gecollecteerd worden voor stichting Edukans. Voor elke 
zondag is er een collectedoel dat aansluit bij de verhalen en thema’s van de adventstijd. In het 
kwartetspel voor de kinderen zijn ook kaarten opgenomen die aansluiten bij de collectedoelen.  
 
PRIJZEN 
 
- Lantaarn: € 22,95 
- Kwartetspel: € 6,25 per set van 5 
- CD-ROM: € 24,95 (€14,95 als u ook de lantaarn aanschaft) 
- Los nummer Kind op Zondag: € 24,90   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kwintessens  
Postbus 1492 
3800 BL Amersfoort 
T: 033 – 460 60 11 
F: 033 – 460 60 20 
I: www.kindopzondag.nl en www.kwintessens.nl.    

http://www.kindopzondag.nl/
http://www.kwintessens.nl/
http://www.kwintessens.nl/
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BONNEFOOI – IK ZIE, IK ZIE… 
 

Voor dit Adventsproject is de inspiratie gevonden in de profetenlezing van het Gemeenschappelijk 
Leesrooster in combinatie met de Nieuw Testamentische lezingen. Op de zondagen wil een reisleider 
in de kerk laten zien hoe mooi alles is, maar als hij op de plek komt, is er niets moois te zien. Dan 
komt de 'profeet' van de zondag: Zacharia, Maleachi, Sefanja, Micha en Jesaja vertellen dat eens een 
tijd zal komen dat alles mooi en goed zal zijn. Met dit beeld zijn voor in de kindernevendienst 
navertellingen en sleutelverhalen bij de evangelieverhalen gemaakt. 
 
DE REISLEIDER EN DE PROFEET 
Voor de reisleider en voor de profeet zijn korte teksten gemaakt. 
 
De profeet 
Hij ziet, hij ziet 
wat jij niet ziet. 
Hij zegt het, 
maar jij wil het niet, 
niet weten en niet horen. 
Maar als je het toch weten wilt, 
gebruik dan allebei je oren  

 
Hij hoort, hij hoort 
wat jij niet hoort. 
Hij hoort het woord van God. 
Hij waarschuwt als het fout gaat. 
Hij geeft je op je kop. 
En als het dan toch mis is,  
dan beurt hij je weer op.  

 
De profeet kondigt het thema aan, wat aansluit bij de lezingen uit het NT, Lucas en Johannes, deze 
worden gebruikt in de kindernevendienst 
 
BONNEFOOI EN KERK IN ACTIE 
Ook dit jaar werken Kerk in Actie en Bonnefooi weer samen. Zo vind je in deze Bonnefooi een mooi 
verhaal over Noak uit Oeganda. Zij, haar moeder en haar broertjes bevinden zich in een situatie 
zonder uitzicht omdat ze in het noorden van het land wonen. Daarom vertrekken ze naar de hoofdstad 
om hun geluk te beproeven. Maar daar lijkt het geluk alleen maar erger uit het zicht te raken. Totdat zij 
in aanraking komen met Dwelling Places, een organisatie die vluchtelingen uit het noorden van 
Oeganda opvangt, verzorgt en weer op weg helpt. Zo verschaft deze organisatie veel mensen uitzicht 
op een beter leven. Bij het materiaal dat JOP maakt, zit een spaarboxje waarmee de kinderen kunnen 
sparen voor dit bijzondere project. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl (zoeken op 
Dwelling Places). 
 
MATERIAAL VAN JOP 

Ook dit jaar maakt JOP materiaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar om zich voor te bereiden op kerst. 
Anders dan vorig jaar is dat geen kalender, maar een blanco bouwplaat van de kerststal. De kinderen 
kunnen deze kerststal zelf vormgeven en versieren, waardoor ze tijdens de dagen voor Kerst 
spelenderwijs steeds meer zicht kunnen krijgen op het kerstverhaal. Bij de kerststal zitten steeds tips 
om de kerststal nog mooier te maken. Daarnaast wordt ook bij iedere tip de link gemaakt naar 
Dwelling Places in Oeganda. Bij de kerststal zit ook een spaarboxje waarmee kinderen kunnen sparen 
voor het project ‘Dwelling Paces’. 
 
OUDERS 

Hoewel het knutselen van de kerststal prima zonder begeleiding gedaan kan worden, zijn er bij de 
kerststal ook voldoende tips voor ouders om zich met hun kinderen voor te bereiden op het naderende 
kerstfeest. Zo krijgen zowel ouder als kind steeds meer uitzicht op het kerstverhaal en de belangrijkste 
figuren die in dit verhaal een rol spelen. En als de stal af is, hebben veel gezinnen een unieke 
kerststal op hun schouw, tafel of onder de kerstboom staan! 
 
LEZINGEN EN THEMA’S 

2 december 2012 - Eerste advent  
Zacharia 14:4-9 en Lucas 21:25-31 | RK: Jeremia 33:14-16 en Lucas 21:25-28, 34-36 
Thema: Kom maar eens kijken 

Het ziet er somber uit, zo constateert de reisleider, dorre bommen dat had hij niet verwacht. De 
profeet Zacharia heeft andere vergezichten maar wanneer de dorre boom gaat bloeien kunnen we uit 
onze winterdip komen. 
Nodig: kale boomstronk en bloeiende takken 
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Wanneer we het project van Kerk in Actie volgen maken we kennis met Naok, een meisje uit Oeganda 
in een uitzichtsloze situatie. 
 

9 december 2012 - Tweede advent 

Maleachi 3:1-4 en Lucas 3:1-6 | RK: Baruch 5:1-9; Lucas 3:1-6 
Thema: Ondersteboven  
De reisleider ziet een prachtig rode loper, waar sterren over kunnen lopen. De profeet Maleachi weet 
van een oud verhaal dat er een boodschapper zal komen, iemand die alles op z’n kop zal zetten zoals 
de rode loper. Johannes de Doper is zo’n  boodschapper. Hij roept de mensen op hun leven anders in 
te richten.  
Nodig: een rode loper met een vale achterkant 
 
Ook Naok zet haar leven op z’n kop ze gaat weg uit haar geboortestreek, samen met haar moeder en 
broers op zoek naar een betere toekomst.  
 

16 december 2012 - Derde advent 

Sefanja 3:14-20 en Lucas 3:7-18 | RK: Sefanja 3:14-18a en Lucas 3:10-18 
Thema: Keer omme 
De reisleider staat bij en bron, mooi helder water verwacht hij. Sefanja de profeet vertelt van zijn 
droom van een feestdag waar wijn zal stromen als water. Johannes de Doper vraagt de mensen zich 
om te keren, te bekeren en te laten dopen met het water uit de Jordaan.  
Nodig: een kan met vies en een kan met schoon water 
 
Naok komt in de hoofdstad Kampala aan, maar raakt haar familie kwijt. Het schone water wat haar 
beloofd is krijgt ze niet. 
 

23 december 2012 - Vierde advent 

Micha 5:1-4a en Lucas 1:39-45 | RK: Micha 5:1-4a en Lucas 1:39-45  
Thema: Niets te zien  
Kom mee naar de bergen zegt de reisleider, dan zal ik je iets laten zien. Ze komen niemand tegen 
behalve de profeet Micha, die weet waar je moet zoeken. In de evangelie lezing ontmoeten Maria en 
Elisabet ontmoeten elkaar. Beiden zijn zwanger.  
Nodig: rotsblokken en een wiegje  
 
Noak vindt een nieuw huis en haar droom, naar school gaan, wordt waar. 
 

25 december 2012 - Kerstdag een uitgewerkte kerstviering 

Jesaja 52:7-10 en Johannes 1:1-14 | RK: Jesaja 52:7-10 en Johannes 1:1(-5.9-14)-18  
Thema: Ik zie, ik zie 
We vieren het geboortefeest van Jezus, en steken daarbij de 4 adventkaarsen nog een keer aan bij de 
vier symbolen van de afgelopen weken. De reisleider gaat met ons opzoek naar de koning. 
 
Naok komt haar familie weer op het spoor en viert Kerstmis in ‘Dwelling Places’, haar nieuwe 
onderkomen. 
 
VERKRIJGBAAR BIJ HET PROJECT 
Bonnefooi projectboek    € 15,- 
Projectposter met cd-rom   € 17,50 
Omslagen voor de liturgie   € 9,90 per 100 
Uitnodigingskaartjes 10 exemplaren  € 2,50 
Sleutelhanger bedrukt met stalletje en voorzien van lichtje vanaf € 1,50 
De bouwplaat van een kerststal  € 2,- via www.jop.nl/winkel  

 
MEER INFORMATIE OF MATERIAAL BESTELLEN 
Theologische uitgeverij Narratio 
Postbus 1006 
4200 CA Gorinchem 
T: 0183 -  62 81 88 / F: 0847 –  39 29 45  
I: www.kinderdienst.nl  

http://www.jop.nl/winkel
http://www.kinderdienst.nl/
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JOP en Kerk in Actie ontwikkelden een  
kerststal voor kinderen die ze zelf af kunnen bouwen.  
De figuren en de stal zelf nog helemaal kaal en moeten  
nog in elkaar gezet worden. Aan de kinderen de opdracht 
om de stal en de figuren mooi te maken.  
 
Lekker knutselen in december dus. 

 
De kerststal kan prima thuis, tijdens kindernevendienst  
of op school gebruikt worden. Wat het materiaal uniek  
maakt is dat de figuren uit de kerststal aanleiding geven  
tot gesprek. Aan de hand van de figuren uit de kerststal  
worden kinderen tijdens het knutselen op een speelse,  
en luchtige manier uitgedaagd zelf na te denken over het  
kerstverhaal en over kinderen die het minder goed hebben. 
 
Deze kerststal is een leuk, origineel kerstcadeau en is  
te bestellen voor €2,00  
 
Bestel de kerststal via www.jop.nl/winkel
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PROJECTLIED VERTEL HET MAAR 
‘Een lichtje aan de horizon’ 

Tekst Ron Schröder & Marianne Busser 
Muziek Marcel en Lydia Zimmer 

 
1. Als je alles hebt verloren, 
zoals Noömi op een dag 
en je leven slechts gevuld lijkt 
met verdriet en tegenslag, 
je weer terug wilt naar je wortels 
weg van eenzaamheid en pijn, 
blijkt er toch ineens een lichtje 
aan de horizon te zijn 
 
Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen 
die wij hier mogen lezen, mogen horen 
onder de vleugels van het oude Betlehem 
wordt keer op keer weer nieuwe hoop geboren 
 
2. Als je arm bent in den vreemde: 
zonder te eten, zonder geld, 
maar je mag wel aren lezen 
bij de maaiers op het veld, 
als je steeds jezelf opzij zet 
ondanks zorgen ondanks pijn, 
blijkt er toch opeens een lichtje 
aan de horizon te zijn 
 
3. Als de wolken verder drijven, 
het weer wat lichter wordt misschien, 
je voorzichtig op de dorsvloer 
weer een toekomst mag gaan zien 
en je voelt de hoop weer groeien, 
al begint het nog zo klein, 
weet je dat er steeds een lichtje 
aan de horizon zal zijn 
 
4. Als je samen man en vrouw wordt, 
een nieuwe toekomst naar je wenkt, 
God je dan weer nieuwe moed geeft    
als Hij jou een kindje schenkt 
en je hoort dat de Verlosser 
voort mag komen uit zijn lijn, 
weet je dat dat weer een lichtje 
aan de horizon zal zijn 
 
5. Als de herberg voor jou dicht blijft  
en je moet rusten in een stal, 
en het kindje wordt geboren 
dat de mensen redden zal, 
als de wereld roept om vrede 
om een wereld zonder pijn, 
blijkt dat kindje steeds een lichtje 
aan de horizon te zijn 
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PROJECTLIED KIND OP ZONDAG 
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PROJECTLIED BONNEFOOI 

 
  

 
1. Wanneer de dorre boom gaat bloeien 

zal dat het teken zijn 

dat de messias onderweg is; 

hij zal de redder zijn. 

(Lucas 21:29 en 30) 

 

2. Geen berg zal dan voor hem te hoog zijn, 

dat is ons toegezegd.  

Geen dal zal dan voor hem te diep zijn, 

wat krom is, wordt dan recht. 

(Lucas 3:1 - 6) 

 

3. We zullen alles eerlijk delen. 

We zien elkaar weer staan. 

Baas boven baas zal dan voorbij zijn. 

Wie arm is, staat vooraan. 

(Lucas 3:7 – 18) 

 

4. Straks zal Maria moeder worden 

net als Elisabet, 

Nu wordt echt waar wat eens beloofd is; 

verlossing ingezet! 

(Lucas 1:39 – 45) 

 

5. In onze nacht is hij gekomen 

heel weerloos en heel klein. 

Hij heeft de duisternis verdreven. 

Nu kan er vrede zijn. 

(Johannes 1) 
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Vergelijkingstabel Kerstprojecten 2012 

 

Onderwerp 

Vertel het 
Maar  

Brood in 
Betlehem 

Kind op 
Zondag 

Profeten-
kwartet 

Bonnefooi 
Ik zie, ik zie 

JOP 
Kerststal 

Leesrooster  X X  

OT X X X  

NT X X X X 

Gebruik KND X X X X 

Leeftijd 3   X  

Leeftijd 4-8 X X X X 

Leeftijd 8-12 X X X X 

Leeftijd 12-16 X X X  

Zondagen X X X X 

Alle dagen   viertafel X 

Projectlied X X X  

Lied tips X X X  

Diaconaal project ? X X X 

Digitaal materiaal X X X  

Knutseltips X X X  

Miniproject X X X  

Musical  X   

Kerstviering  X X  

Extra  
Bijbelse oudejaars-
conference (12+) 

Kunstobjecten met 
gesprekvragen voor 

10-12 jaar en 
volwassenen 

Gesprekstips voor 
ouders en ouderen 

…………….     

 


