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Kinderwerk in de eghw



WELKOMKinderen zijn welkom in onze gemeente!
Ook nieuwe kinderen, gasten, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom.

We willen ouders ondersteunen in hun geestelijke taak door elk kind een veilige, 
avontuurlijke plek te bieden, waar het Jezus leert kennen, meer op Hem gaat 
lijken en zijn liefde leert delen!

Visie
De visie van het kinderwerk is dat kinderen ontdekken dat een persoonlijke relatie 
met Jezus Christus mogelijk is, dat ze Bijbelkennis opdoen en dat ze zich binnen de 
omgeving van het kinderwerk veilig, geaccepteerd en thuis voelen.

De relatie tussen kinderen onderling maar ook de relatie met de kinderwerkers 
en opvoeder(s) is hierbij van groot belang. Persoonlijke aandacht en gekend zijn 
moet een basis creëren waarop we de kinderen aan de hand kunnen nemen in 
hun zoektocht naar een relatie met Jezus, om vervolgens voor Hem te kiezen, te 
leven naar zijn voorbeeld en hun leven met Jezus te delen met elkaar. Zo zullen 
de kinderen als discipelen groeien in Jezus en elkaar en de mensen om hun heen 
gaan dienen als Jezus.

Structuur
Het kinderwerk in de EGHW bestaat uit de Crèche en de Kinderkerk.
De Crèche bestaat uit drie groepen:

 Crèche 1 = Baby’s t/m 1 jaar
 Crèche 2 = Dreumessen van 1-2 jaar
 Crèche 3 = Peuters van 3 jaar 

De groepen in de Kinderkerk lopen gelijk met de groepen van de basisschool. Er 
zijn dus 8 groepen: Groep 1 t/m 8. Voor kinderen uit het speciaal onderwijs wordt 
in overleg gekeken waar hij of zij het beste past.



Crèche

Crèche-kinderen tot 4 jaar worden tien minuten vóór de aanvang van de dienst in 
het betreff ende lokaal verwacht.
We verwachten dat alle Crèche-kinderen aanwezig zijn bij de aanvang van de 
dienst. Het geeft de aanwezige kinderen onrust als kinderen op een later tijdstip 
worden gebracht en/of gehaald. We bieden de peuters een programma aan, het 
aantal kinderen en rust bij aanvang van de dienst is dan ook prettig. 

Ouders.... - Graag bijzonderheden van het kind aangeven bij binnenkomst. 
  - Graag meegeven met het kind: 
    * fruit/koekje en drinken voor de 0-2 jarige   
      (de 3 jarige kinderen krijgen drinken en een koekje).  
   * luiers, doekjes, slab en eventuele andere spullen 
        die nodig zijn voor het kind. 

Bij binnenkomst kunnen de spullen in een bakje gelegd worden, deze wordt 
voorzien van de naam van het kind. Ieder kind heeft een vast nummer en 
gastkinderen krijgen een nummer bij binnenkomst. Het is belangrijk dit nummer 
te onthouden; deze nummers worden op het scherm gebruikt om door te geven dat 
ouders van het kind verzocht wordt te komen (bijv. omdat het kind blijft huilen). 

Kinderkerk
We streven ernaar dat er iedere week voor alle groepen kinderkerk is. Kinderen van 
groep 8 zitten één keer in de vier weken in de samenkomst om te wennen voor het 
volgende jaar. Als andere groepen in de samenkomst blijven wordt dit van te voren 
gecommuniceerd. 

Kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool maken het eerste gedeelte van de 
samenkomst mee. Via het scherm wordt bekend gemaakt wanneer de kinderen 
mogen vertrekken naar hun betreff ende groepen. Achter in de zaal worden 
kinderen opgewacht door de kinderwerkers met gekleurde vlaggen met nummers 
van de groepen. Zij nemen de kinderen mee naar hun eigen lokaal. Na afl oop van 
de dienst mogen de kinderen van groep 1 en 2 worden opgehaald in hun eigen 
lokaal. De grotere kinderen zoeken zelf hun ouders op. Voor elke groep is een team 
van kinderwerkers verantwoordelijk. Dit zijn minimaal twee mensen per groep 
per dienst. Elke groep staat onder leiding van een teamleider.



Ouders
Wat van ouders wordt verwacht….

Het kinderwerk staat onder leiding van drie coördinatoren. 
Voor vragen of opmerkingen graag contact opnemen via kinderwerk@eghw.nl

Speciale activiteiten
Af en toe zijn er speciale activiteiten voor de kinderen van de kinderkerk zoals een 
startzondag, een kinderpraise of gezinsdienst. Deze speciale activiteiten worden 
ruim van te voren bekend gemaakt.

Kinderkoor & Dansgroepen
Het kinderkoor AmeeZing oefent iedere week op een doordeweekse avond. 
Het koor treedt op in speciale diensten. Nieuwe kinderen zijn altijd welkom. De 
dansgroepen van PraiSwing oefenen op woensdag- en vrijdagmiddag. Ook hier 
zijn nieuwe kinderen welkom.

Sponsorkindjes
Iedere groep heeft een sponsorkindje ‘geadopteerd.’ 
Iedere week wordt er geld opgehaald voor deze sponsorkindjes.

We vinden het fi jn als ouders belangstelling tonen naar de kinderen toe wat 
ze hebben geleerd en gedaan. Ook een enthousiaste en positieve houding van 
ouders over de kinderkerk helpt de kinderen om met plezier naar de Crèche en 
Kinderkerk te komen.

Het helpt ons als ouders hun  kinderen informeren wat er van hen verwacht 
wordt, waar ze moeten zijn etc. Graag ook toiletbezoek voor de aanvang van 
de dienst. We waarderen het als ouders hulp geven bij het gereed maken en 
opruimen van de lokalen die worden gebruikt.

We waarderen het als er contact is tussen ouders en de kinderwerkers. We 
vinden het fi jn om de ouders van de kinderen te (leren) kennen en graag horen 
we ook bijzonderheden van de kinderen. 

Er zijn regelmatig vacatures in het kinderwerk. Om het kinderwerk optimaal 
te laten functioneren streven we ernaar dat ieder stel ouders een taak oppakt 
binnen het kinderwerk. 



Dit is een uitgave van de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard


