Programma
15.00-16.00 uur:
Kliederuurtje
16.00-16.20 uur:
KliederkerkVerhaal & viering
16.20-17.00 uur:
Met elkaar eten

KLIEDERKERK
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

ZONDAG 14 januari 2018
Van 15.00 – 17.00 uur

WAAR? PCB De Wegwijzer,
Hyacint 1a, Krimpen a/d IJssel

OPGAVE EN INFO:
Jacqueline Snijders
j.h.snijders@planet.nl 06-53692168






Creatief kennismaken met bijbelverhalen
Samen eten en vieren
Leuke quality time met je (klein-)kinderen
Voor kinderen van 0-12 jaar en
(groot-)ouders, kerkelijk of niet!

KLIEDERKERK

THEMA:
Hé, doe je mee?

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

WAAR?
PCB De Wegwijzer,
Hyacint 1a, Krimpen a/d IJssel

ZONDAG 14 januari 2018
Van 15.00 – 17.00 uur

Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-zijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar en de mensen om hen heen. Dit
seizoen vindt het 1x per 2 maanden plaats in basisschool De Wegwijzer en duurt ongeveer 2 uur. Het bestaat uit
drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.
Is het kerk of is het kliederen? Alletwee: kijk ook maar op www.kliederkerk.nl. Ben je gelovig of juist niet? Wil je
iets van “dat er meer is” meegeven aan je kind? Kom je wel eens in een kerk of juist nooit? Je bent welkom zoals
je bent! We gaan aan de slag met volwassenen en kinderen samen: knutselen, sport, tekenen, praten. Wees
welkom om mee te vieren, te kliederen en wat lekkers te eten na afloop!
Het gaat zondag over het verhaal van hoe Jezus zijn eerste leerlingen vroeg om met Hem mee te gaan. Hé, doe
je mee? Jezus is degene die kiest en oproept met hem mee te gaan. En wat doen wij? Kom gezellig meedoen!
Met vriendelijke groeten van het kliederkerkteam (op initiatief van PKN-gemeenten De Ark en De Wingerd)
Ds Corinne Groenendijk, Dr Gert den Hartogh, Jacqueline Snijders, Giny van der Velde, Marijke Godeschalk,
Anita Melenboer en Jolanda de Waardt
-

We vragen een vrijwillige bijdrage van ca. € 1,00 p.p.

De volgende data van Kliederkerk zijn:
11 februari, 22 april, 10 juni 2018

-

