
 

Beste ouders/opvoeders van de Colorkids,  

Zo vòòr de zomervakantie informeren wij u graag over zaken binnen 

het kinderwerk van Bethel. Leest u de informatie even goed door. 

Enquête onder Colorkids ouders/opvoeders:  

Met een response van meer dan 40% hebben we een rode draad 

kunnen halen uit wat er bij u als ouders en kids leeft. Ontzettend 

bedankt daarvoor!!! We geven u even een terugkoppeling in grote lijnen. 

Allereerst valt op dat een groep ouders juist door het wegvallen van de bekende structuren meer zelf 

met hun kinderen in gesprek zijn over Jezus, de Bijbel en kerk-zijn terwijl bij een andere groep, om 

dezelfde reden, de geloofsopvoeding onder druk is komen te staan. We willen deze groep ouders 

bemoedigen en aanmoedigen: geef prioriteit aan je relatie met Jezus! Wanneer jouw relatie met 

Jezus op orde is, zal dat ook zichtbaar worden in de geloofsopvoeding van je kind(eren). We willen 

alle ouders ook graag ondersteunen door het aanbieden van een cursus in het voorjaar. Zie veder op 

in deze brief.  

Wat betreft alle suggesties voor online activiteiten: ze hebben ons zeker aan het denken gezet! Wat 

we heel leuk vonden om te lezen was, dat u als ouders nu mee kan kijken met het programma voor 

uw kind en wat dat met u doet. Het is ons verlangen dat we dit gegeven ook, in welke vorm dan ook, 

voort kunnen zetten, ook na de coronacrisis. Een aantal van de concrete suggesties hebben we 

verwerkt in het programma zoals we dat na de zomer neer willen zetten. Zie verderop in deze brief.  

En tenslotte willen we jullie bedanken voor alle complimentjes en bemoedigingen die jullie in de 

enquête hebben verwerkt! 

 

Zondagse online Colorkids programma’s om 9:30 uur  

Wat hebben we genoten en veel geleerd van Japie en Nynke. Nu gaan Japie en Nynke met vakantie! 

We gaan daarom online kennismaken met Joepie en Pien . De kinderen van kinderkerk 123 kennen 

hen al, het zal een feest van herkenning zijn! Ook voor de wat oudere kids is het leuk om even mee te 

maken. Dat is gemeente zijn. Dus: 

 Vanaf  zondag 5 juli t/m 23 augustus , 8 Zomerweken met Joepie en Pien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 augustus vieren we met elkaar de startgezinsdienst 

 

 



De voorlopige programmering van september t/m december zal zijn: 

Programma vanaf 5 september Online 

Zondag vd mnd Thema Vooral gericht op: 

1e zondag vd mnd 1+1+1=1 (Vader, Zoon en Geest) groep 4 t/m 8 

   

2e zondag vd mnd Bijbelse Helden groep 1 t/m 4 

3e zondag vd mnd Karakter van een Held groep 4 t/m 8 

4e zondag vd mnd Japie & Nynke groep 3 t/m 8 

5e zondag vd mnd Verrassing allemaal 

 

We kiezen bewust voor verschillende programma’s voor verschillende leeftijdsgroepen, maar voor 

iedereen is er uit elke uitzending iets op te pikken. De geloofsopvoeding komt in deze periode vooral 

op u als ouder/opvoeder aan. Als kerk ondersteunen we u daarin. Zet u de uitzending voor uw kind 

aan? Kijkt u ook gezellig mee? Praat na de uitzending even door over wat we van de boodschap 

kunnen leren. De programma’s bij het kinderwerk noemen we geen diensten, dit omdat de opzet 

anders is dan ze normaliter gewend zijn.  

In de programma’s voor de oudere kinderen verwerken we bijvoorbeeld ook een challenge en de 

kinderen hebben de mogelijkheid om tijdens de uitzending vragen te stellen. Ook daarbij hebben we 

uw hulp nodig! 

BE1 Bootcamp en BE1 Work-out 

Wat willen wij graag met groep 7&8 op BE1 Bootcamp!!! Wij gaan er daarom 

vooralsnog ook vanuit dat dit gewoon door kan gaan. Noteer alvast het weekend 

van  9,10,11 oktober 2020. Dit is het eerste weekend van de Herfstvakantie. 

Natuurlijk zal e.e.a. afhangen van wat wij qua regelgeving krijgen opgelegd, maar 

binnen die mogelijkheden willen we creatief zijn. Voor de organisatie is erg 

belangrijk hoe we de 1,5 meter kunnen waarborgen voor de 18+ leiders die meegaan. Voor kinderen 

en tieners is deze afstand onderling niet meer een voorwaarde dus dat is echt geweldig. Als 

kernteam hebben we al wel besloten dat als het kamp in oktober door kan gaan wij er voor kiezen 

om dit kamp zonder slapen in de kerk te doen. De kwaliteit van de ventilatie in de verschillende 

lokalen i.c.m. het aantal kids in de lokalen is hierbij mede bepalend geweest.  Het feest zal er niet 

minder om zijn. Er ontstaan allemaal creatieve ideeën. Bidt u mee dat de 1,5 meter afstand ook 

opgeheven mag worden voor 18 + binnen kerkelijke organisaties?  

Cursus ‘Maak ze sterk’ 

We hebben de organisatie Raise Up gevraagd ons te helpen met de organisatie van de cursus ‘Maak 

ze sterk’. We willen deze cursus aanbieden aan alle ouders maar de cursus is speciaal voor ouders 

met kinderen vanaf de leeftijd vanaf 11 jaar. We zien de cursus als het ‘ouder’deel van het BE1 

programma. Van de site komt deze zin: De opvoedcursus Maak ze sterk is een interactieve, 

inspirerende en opbouwende cursus voor alle ouders en opvoeders die willen investeren in 

sterke, weerbare kinderen en sterke gezinnen. 

De trainerscursus voor ‘ Maak ze sterk’  staat gepland voor 23 januari. Met de trainerscursus kun je 

zelf de training gaan geven aan andere ouders! 

https://www.maakzesterk.nl/aanbod/opvoedcursus/


Wil je zelf de cursus volgen dan staat 4 februari de informatieavond gepland. Vervolgens heb je tijd 

om te beslissen of je mee wilt doen, de cursus start dan ongeveer twee weken later. Meer informatie 

en de data volgen nog. 

Medewerking gezocht! 

Voor kinderkerk 4-8 online in september zijn we op zoek naar kinderen die op school en aan hun 

vrienden hebben verteld dat ze in Jezus geloven. We willen je graag interviewen waarbij jij kunt 

vertellen hoe dat gegaan is en hoe de ander reageerde. Misschien nodigen we je ook uit om in de 

uitzending van kinderkerk hierover te vertellen.  

 

Ook zoeken we kinderen voor kinderkerk 4-8 online van oktober die ergens een passie voor hebben, 

heel veel geven om een bepaald onderwerp en daar alles voor willen doen. Bijvoorbeeld het milieu, 

straatkinderen, bioindustrie, bepaalde dieren enz…wat zet jou in beweging, waar heb jij een groot 

hart voor? Wat heb jij gedaan om iets te veranderen of om er aandacht voor te vragen? Graag willen 

we ook jou interviewen. 

Voor beiden: Stuur een mailtje voor 10 juli naar svdveen@bethel.nl. 

  

Tips voor de zomer  

Zomergezinsboekje 

GZB, HGJB en IZB ontwikkelden een speciaal zomergezinsboekje Op z'n Kop. Een boekje vol met 

gezinsmomenten, vieringen, puzzels en leuke opdrachten om samen als gezin te doen. Daarnaast 

staan er portretjes in van jonge christenen van dichtbij of ver weg die het verhaal delen van hun 

leven dat op z’n kop stond. 

Meer info: https://www.izb.nl/nieuwsberichten/zomergezinsboekje/ 

 

Kliederkerk ZOMER 

Kliederkerk, een missionair concept van Jong Protestant, maakte voor Kliederkerken van Nederland 

een handreiking: Kliederkerk Zomer. Kliederkerk Zomer is een veelzijdig doe-boek voor het hele 

gezin. Ontdek op een creatieve manier met elkaar het scheppingsverhaal. Met leuke opdrachten voor 

binnen en buiten, grappige spelletjes en vragen om over te praten voor jong en oud. 

Meer info: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/kliederkerk-zomerboek-ook-voor-jou/ 

 

Zomerdoeboek 

Voor kinderen vanaf 7 jaar is er het Bijbel Basic Zomer Doeboek 

Meer info: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/ga-je-mee-op-reis/?utm_source=corporate-

leden&utm_medium=email 

 

We wensen jullie een hele zonnige gezegende zomer! 
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