
Nieuws van de KinderWoordDienst! 
 
Beste kinderen, beste ouders! 
Corona maakte vrij abrupt een eind aan de bijeenkomsten 
van de KinderWoordDienst, maar met de regels die er nu 
gelden, zijn de kansen gekeerd en kunnen we op zondag 30 
augustus weer beginnen met de KinderWoordDienst!! 
 
In deze brief willen wij jullie kinderen en u ouders inlichten 
over de Coronaregels die voor de KinderWoordDienst van 
belang zijn.   
 
Aanmelden: 

- In tegenstelling tot wat iedereen gewend was, moeten 
volwassenen zich van te voren opgeven als ze de viering 
van 11.00 uur in de Lourdeskerk willen bijwonen. (Er is 
slechts plek voor 117 volwassen en er geldt vol=vol).  
➢ Alhoewel kinderen niet meegeteld worden bij het 

bepalen van het aantal bezoekers, vragen wij u bij 
aanmelden het aantal kinderen op te geven die 
gaan deelnemen aan de KinderWoordDienst. 

➢ U belt daarvoor op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 
uur naar de Lourdeskerk: 0164-234867. 

➢ De KinderWoordDienst is bedoeld voor kinderen die 
op de basisschool zitten. 

 
Verloop van de bijeenkomst:  

- Voor het begin van de viering worden de kinderen door 

de ouders naar de koffiehoek gebracht. Hier worden zij  
opgevangen door de leiding. Ouders blijven op 1,5 
meter afstand van de leiding staan en gaan na het 
afscheid naar hun plaats. (De ouders kunnen niet blijven 
wachten en ook niet mee naar boven om daar afscheid 
te nemen).  
➢ De kinderen gaan met de leiding naar het 

praathuis, waar de 1,5 meter regel niet geldt 
(behalve tussen de leiding). Net als anders wordt 

gelezen uit de Bijbel, over het verhaal gepraat, 
geknutseld en/of vormen van spel gespeeld. We 



maken daarbij gebruik van de website 
KinderWoordDienst.nl Deze website kan ook vanuit 
huis bekeken worden. Kinderen die niet in de 
gelegenheid zijn om naar de kerk te komen kunnen 
zo de teksten en activiteiten die bij de betreffende 
zondag horen, lezen en doen. (we volgen het A-
jaar) 

- De kinderen die de communie hebben gedaan, gaan met 
een leidster naar de koffiehoek. Zij krijgen een seintje 
als zij veilig naar de communie kunnen gaan.  

- De kinderen die de communie nog niet gedaan hebben 
blijven onder begeleiding in het praathuis, of blijven in 
de koffiehoek. (De pastores mogen geen kruisje op het 
voorhoofd geven). 

- Na afloop kunnen de kinderen weer in de koffiehoek 
opgehaald worden. Zij lopen dus niet naar de ouders 
toe. 

 
Afmelden  

- Men wordt gevraagd zich af te melden als het geplande 
bezoek aan de KinderWoordDienst niet door kan gaan. 
➢ Hiervoor graag voor 10.00 bellen naar 

Anneke: 06-14960374 
- Een reden hoeft niet gegeven te worden, maar moet in 

ieder geval als het kind of iemand uit het huishouden 
klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, koorts boven 
38 graden, plotseling verlies van reuk of smaak 
gekregen heeft. (Dus voldoet aan de ‘normale’ regels die 

voor het afmelden door (een van vermoeden van) 
Corona gelden.)  

 
Evaluatie 

- Op 6 oktober evalueren we deze opzet. Eventuele op- en 
aanmerkingen kunnen jullie/kunt u mailen naar Anneke 
van der Grinten (vandergrinten03@planet.nl)  

 
Geplande bijeenkomsten tot aan de herfstvakantie. 

• 30 augustus:  Gaat alles naar wens? 

• 6 september:  Ontbinden en verbinden. 

https://www.kinderwoorddienst.nl/
mailto:vandergrinten03@planet.nl


• 13 september:  Zeventig maal zeven maal. 

• 20 september: Werken in de wijngaard. 

• 27 september: ‘Ja Vader’ 

• 4 oktober:  Staat nog niet op de site. 

• 11 oktober:   Staat nog niet op de site.   

• 18 oktober:  Geen KinderWoordDienst (1e zondag 

herfstvakantie 
 
Hopelijk tot snel!! 
Anky, Anja, Angèle, Anja, Anneke en Marion 


