Brochure

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg en het zal
er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
(Spreuken 22:6 NBV)

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!
Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet
van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag
opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en
spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar
bed gaat en als u opstaat. (Deut. 6: 4-7 NBV)

Welkom
Door middel van deze folder willen we een inkijkje geven in het
kinderwerk van Jozua EGA (Evangelische Gemeente
Alblasserwaard) om te laten zien hoe ons programma eruit ziet
en wat er voor kinderen allemaal geregeld is.
Kinderen zijn een volwaardig deel van onze gemeente, maar het is
ook een specifieke groep en er gebeurt veel in de ontwikkeling van
kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat we hen op hun
eigen niveau bekend en vertrouwd maken met God en Zijn Zoon
Jezus Christus.
We willen hen helpen om steeds meer te gaan leven als kind van
Hem, zodat ze Zijn liefde en genade gaan begrijpen en ervaren,
leren (aan-)bidden, Bijbel lezen en leren over de leiding van de
Heilige Geest. Met als einddoel dat kinderen Hem in een
persoonlijke relatie gaan leren kennen als hun Vader en Verlosser
en een levende en persoonlijke relatie met Hem zullen hebben.
Omdat we op zondag veel kinderen mogen verwelkomen,
hebben we voor elke leeftijd een eigen programma. Een
fantastisch team van kinderwerkers zet zich elke week met veel
enthousiasme in om met de kinderen een geweldige tijd te
beleven.
Naast het reguliere kinderwerk op zondagochtend worden er
ook andere activiteiten georganiseerd voor kinderen, ook
hierover is informatie te vinden in deze folder.

Crèche
Tijdens de dienst op zondagochtend wordt er goed voor de
kinderen gezorgd. We beschikken over verschillende
crècheruimtes, die veilig en schoon zijn ingericht en waar
diverse materialen aanwezig zijn. Bij de crèche wordt er gebruik
gemaakt van een oproepsysteem, zodat ouders zo nodig uit de
dienst geroepen kunnen worden. De kinderen kunnen vanaf
9.45u gebracht worden, ouders die naar de bidstond willen,
kunnen de kinderen vanaf 9.30u brengen. De crècheruimtes zijn
verdeeld over 5 leeftijdsgroepen.
0- tot 1-jarigen, 1- tot 1,5-jarigen
De eerste twee crèches zijn voor de allerkleinsten van 0 tot 1
jaar en 1 tot 1,5 jaar. Van alles is aanwezig om de kleintjes goed
te kunnen verzorgen: boxen, kinderstoeltjes, slaapruimte met
bedjes, een flessenwarmer en natuurlijk allerhande speelgoed.
Er is een map waarin informatie geschreven kan worden over
bijvoorbeeld voeding, verschoning, slapen en andere
bijzonderheden, de leiding probeert daar dan zoveel mogelijk
per kind rekening mee te houden. Eten en drinken geven ouders
van kinderen tot 1 jaar zelf mee en er is ook een ruimte om
rustig zelf te kunnen voeden. Bij de crèche van 1 t/m 1,5 jaar
krijgen de kinderen diksap en een rijstewafeltje.
De crècheruimtes zijn op de begane grond.

1,5- tot 2,5-jarigen
De volgende crèchegroep, eveneens op de begane grond, is
voor de kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar. Een mooie ruimte waar de
kinderen kunnen rennen, rijden en bouwen, maar natuurlijk ook
rustig (samen) een boekje kunnen lezen of een puzzel maken.
De kinderen krijgen hier ook sap en een rijstewafeltje.
Bijzonderheden kunnen in een map geschreven worden.
2,5-tot 3-jarigen en 3- tot 3,5-jarigen
De laatste 2 crèchegroepen zijn voor de peuters van 2,5 tot 3,5
jaar. Voor deze kinderen is er al een echt programma, waarbij ze
met elkaar zingen, naar een Bijbelverhaal luisteren en een
daarbij passend knutselwerkje maken. De kinderen krijgen
siroop en een kaakje. Deze groepen zitten op de 2e verdieping.
Nb. Per kwartaal vindt doorstroming naar de volgende
crèchegroep plaats. Omdat er gekeken wordt naar de meest
passende groepsgrootte van de crèchegroepen, kunnen de
leeftijden van de groepen per kwartaal iets wisselen.

Zondagsschool
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er zondagsschool. Het
doel hiervan is om de kinderen door middel van een
Bijbelvertelling, samen zingen, werkjes maken en dergelijke op
een ontspannen manier een basis mee te geven voor het
ontwikkelen van hun persoonlijk geloof. Ze worden ook
betrokken bij het sparen voor zendingsprojecten.
De kinderen gaan eerst mee in de gewone dienst en tijdens de
dienst geeft de zangleiding aan wanneer ze naar de
zondagsschool mogen gaan, meestal is dit rond 10.30u. Na de
zondagsschool moeten de kinderen van groep 0 t/m 3
opgehaald worden door hun ouders. De kinderen van groep 4
t/m 8 mogen zelf terug naar hun ouders in de grote zaal.
Er zijn verschillende groepen:
Groep 0 (de instroomgroep) “de Benjamins” (vanaf 3,5 jaar)
Groep 1 “de Habakukkies 1”
Groep 2 “de Habakukkies 2”
Groep 3 “de Samuëls 1”
Groep 4 “de Samuëls 2”
Groep 5 “de Eljakims 1”
Groep 6 “de Eljakims 2”
Groep 7 “de Gideons 1”
Groep 8 “de Gideons 2”

We gaan met de ‘schooljaren’ mee, dus de
kinderen zitten in de groep waar ze op school
ook zitten. Groep 0 t/m 6 heeft elke week
zondagschool. De groepen 7 en 8 hebben drie keer in de maand
zondagschool en één keer niet, die keer blijven ze in de dienst.
Dit is een bewuste keus om kinderen van groep 7 en 8 te laten
wennen aan de diensten in de grote zaal.

Verborgen verhalen
Per seizoen organiseert het team van Verborgen Verhalen zo’n 8
ochtenden voor groep 7 en 8. Elke ochtend wordt er een thema
uitgediept met behulp van een film (verborgen verhaal van de
EO: www.eo.nl/archief/tv/verborgenverhalen), een preek van
de week, gespreksvragen en een creatieve verwerking. De
ochtend wordt voorbereid door het team samen met de leiding
van de groepen 7 en 8.

Kinderkerk
Per seizoen organiseert de Kinderkerk 3 diensten. In de huidige
opzet start groep 0 t/m 4 om 10 uur in de eigen groep en groep
5 t/m 8 op de eerste verdieping. Halverwege de ochtend wordt

er gewisseld. Er is een kernteam die deze diensten organiseert.
Het programma op de eerste verdieping is in handen van het
Kinderkerkteam, dat daarbij ondersteund wordt door de
zondagschoolleiding, die het programma (voorbereid door het
Kinderkerkteam) draait in het eigen lokaal. Vriendjes en
vriendinnetjes zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Kinder- en jongerenpastoraat JOZ!
JOZ! staat voor ‘jongeren onze zorg’ en is een ondersteunend
orgaan binnen de gemeente waarbij het draait om de zorg voor
kinderen en jongeren. Allereerst wordt er herderlijke zorg
verleend aan kinderen en jongeren door hun
zondagsschoolleiding, tiener- of jeugdleiding. Mocht het nodig
zijn dat een kind of jongere meer intensieve begeleiding krijgt
op pastoraal gebied, kan JOZ! hiervoor ingeschakeld worden.
Binnen JOZ! wordt gewerkt volgens vastgestelde protocollen en
afspraken, welke zijn goedgekeurd door de oudsten binnen de
gemeente.
Hoe kan JOZ! ondersteuning bieden?
Door advies en hulp te geven aan kinder- en jongerenwerkers
over zaken waar zij tegenaan lopen in het verlenen van

pastorale of herderlijke zorg aan kinderen en jongeren binnen
hun groep. Of door tijdelijk extra op te trekken met een kind of
jongere als daar behoefte aan is omdat dit aangegeven is door
het kind of de jongere zelf of omdat dit aangegeven is door de
ouders of groepsleiders van het kind/de jongere.
Door kinder- en jongerenwerkers te ondersteunen binnen
activiteiten als bijeenkomsten over kwetsbare onderwerpen,
kinder-/jongerendiensten, het verzorgen van trainingen of
andere activiteiten. Ondersteuning wordt geboden als hiernaar
gevraagd wordt vanuit de taakgroep of de teamleiders.
Tegelijkertijd kan JOZ! ook zelf het initiatief hierin nemen en
contact opnemen met de taakgroep- en teamleiders over
genoemde activiteiten om daar ondersteuning in te bieden of
een rol in te vervullen.
JOZ! heeft een eigen e-mailadres; JOZ@jozua-ega.nl. Ook zijn ze
bereikbaar via Whatsapp of telefonisch:
06-38052211.

Kidsclub
Voor alle kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool is er
een keer in de maand op vrijdagavond Kidsclub in het Jozua
gebouw. De kinderen komen bij elkaar om op een creatieve en

ontspannen manier, gezellig samen te zijn als Jozuakids. De
kinderen komen hierdoor met elkaar in contact, waardoor ze op
een ontspannen manier elkaar beter te leren kennen. Op deze
manier zien de kinderen ook dat gemeente-zijn meer is dan
alleen op zondag bij elkaar komen. Het is bedoeld voor de
kinderen van Jozua, maar zeker ook voor vriendjes/
vriendinnetjes, buurkinderen enz., zodat ook zij horen over onze
geweldige God!
De avond start altijd met gebed en een leuke opening en
daarna is het toch echt tijd om aan de slag te gaan. Op de
agenda staan creatieve, sportieve en zelfs spectaculaire
activiteiten. Uiteraard wordt er door de leiding ook gezorgd
voor iets lekkers en drinken.
De avonden beginnen om 19:00u en het duurt tot 20:30u.
Volg ons ook op Facebook!

Schatzoekers Kinderkamp
Elke zomer wordt er in de eerste week van de
basisschoolvakantie een kinderkampweek georganiseerd voor
alle kinderen, die in groep 3 tot en met 8 van de basisschool
zitten. Samen met de kampleid(st)ers gaan de kinderen tijdens
het Schatzoekers Kinderkamp op zoek naar de Grootste Schat

door middel van Bijbel lezen, zingen en veel andere dingen.
Daarnaast gaan ze knutselen, heel veel spelletjes doen en is er
een speciale themadag waar de kinderen verkleed mogen
komen.
Tijdens het kamp worden de kinderen ingedeeld in kleine,
leeftijdsgebonden groepjes met een eigen leid(st)er.
Het Schatzoekers Kinderkamp is niet alleen bedoeld voor de
kinderen uit gemeente Jozua: iedereen in de genoemde
leeftijdscategorie is van harte uitgenodigd om mee te gaan! De
leiding is in handen van een jong team dat bestaat uit twee
hoofdleiderechtparen, cateringmedewerkers en
groepsleid(st)ers.
Medio december zijn er nieuwe folders beschikbaar en is er de
mogelijkheid om kinderen op te geven.
Meer info: www.schatzoekerskinderkamp.nl.

Contact
Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard
Ampèrestraat 4
2952 AA Alblasserdam
Tel: 078-6916832
Fax: 078-6934962
website: www.jozua-ega.nl
Email algemeen: info@jozua-ega.nl
Email kinderwerk: kinderwerk@jozua-ega.nl

