Beste ouders/opvoeders van de Colorkids,
As zondag gaan we van start met de online programmering.
4 zondagen per maand en elke zondag een ander programma.
We zijn lerend en pionierend bezig, maar het wordt een feest van herkenning.
De programmering op zondag om 9:30 uur ziet er als volgt uit.
Programma vanaf 13 september
Zondag vd mnd
Thema
1e zondag vd mnd 1+1+1=1 (Vader, Zoon en Geest)
2e zondag vd mnd Bijbelse Helden
3e zondag vd mnd Karakter van een Held
4e zondag vd mnd Japie & Nynke
5e zondag vd mnd Sera en Rosa

Online
Vooral gericht op:
groep 5 t/m 8
groep 1 t/m 4
groep 4 t/m 8
groep 3 t/m 8
allemaal

Even iets meer uitleg per zondag
1e zondag van de maand: 1+1+1=1 voor groep 5 t/m 8
1+1+1=1 Is een informatief en Bijbels programma . Kinderen leren tijdens de uitzendingen iets over
God, waarbij God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest centraal staat: 1+1+1=1. Ook
worden kids elke keer uitgedaagd actief mee te denken en te doen. Daarbij hebben wij uw hulp
nodig.
2e zondag van de maand: Kinderkerk groep 1 t/m 4 met Joepie en Pien
Joepie en Pien zijn dikke vrienden en beleven allemaal avonturen. Ze lezen van alles over Bijbelse
helden. Joepie en Pien doen soms ook hun best om een held te zijn. Maar waarom zijn die mensen
uit de Bijbel eigenlijk helden? Zouden Joepie en Pien ook helden kunnen zijn? En jij dan? Ook
swingen en zingen Joepie en Pien samen met de band!
3e zondag van de maand: Kinderkerk groep 4 t/m 8 online
Superhero: de Bijbel staat vol met superhelden! Hoe word je een superheld? Wat moet je allemaal
doen als Superheld? En zijn er nu ook nog superhelden? Wij gaan op zoek. Doe je mee? Kinderkerk
online is een programma voor groep 4 t/m 8. We laten zien dat de helden gewone mensen waren,
maar in alles vertrouwden op God. Jij kan ook een superheld zijn als je gaat leven met Jezus.
We laten superhelden van deze tijd zien, kids die willen leven met Jezus.
4e zondag van de maand: Nynke en Japie groep 5 t/m 8 maar eigenlijk voor iedereen
Vind jij het Bijbellezen ook zo moeilijk? En heb jij vragen over de Bijbel of dingen die je meemaakt
waar je geen antwoord op weet? Nynke en Japie gaan proberen het antwoord te zoeken op vragen
die gaan over jou, de Bijbel en moeilijke dingen in jouw leven. Japie vindt zichzelf de deskundige,
maar of hij altijd een goed antwoord heeft… heb jij vragen? Stuur ze dan naar Japie en Nynke het
telefoonnummer is 06-42129688 of een e-mail naar kinderwerk@bethel.nl

Japie en Nynke is een programma voor kids vanaf groep 5 t/m 8 maar eigenlijk kan iedereen
meedenken en napraten over de vragen en antwoorden, We willen zo inspelen op vragen over het

geloof die kinderen hebben in deze bijzondere tijd. Jezus leeft! En dat wil Hij samen met jou doen.
Leer Hem beter kennen en ontdek wie Hij is door je leven met Hem te delen.
We kiezen bewust voor verschillende programma’s voor verschillende leeftijdsgroepen, maar voor
iedereen is er uit elke uitzending wel 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.
BE1 BOOTCAMP en BE1 WORK-OUT
9 en 10 oktober gaan we op BE1 BOOTCAMP. Er zijn nog een paar plekjes vrij.
De ouders/opvoeders van de groep 7&8 kinderen hebben hierover een mail
ontvangen. Na Bootcamp starten we met BE1 WORK-OUT op vrijdagavond. Heb je
deze informatie gemist, kijk dan snel op onze site. Het wordt geweldig!! We gaan
verder bouwen aan vriendschap met Jezus en elkaar!
Bij het BE1 programma hoort ook een ouderavond. Deze is op maandagavond 28 september as!!
We verwachten minimaal 1 ouder om aanwezig te zijn op deze avond.
November en december 2020
Naast de online programma’s hopen we in november een kidspraise te organiseren en in december
een kinderkerstfeest.
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 bedoeld voor
ouders met kinderen vanaf de leeftijd vanaf 11 jaar. We zien de cursus als het ‘ouder’ deel van BE1.
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.
De trainerscursus voor ‘ Maak ze sterk’ staat gepland voor 23 januari. Met de trainerscursus kun je
zelf de training gaan geven aan andere ouders!
Voor beide cursussen kun je je opgeven bij svdveen@bethel.nl
Dan willen we jullie tot slot heel veel plezier bij het kijken naar de uitzendingen van Colorkids Online.

Hartelijke groeten van het team Bethel Kinderwerk en tot gauw

