
	  

Zondag	  Kinderopvang	  
	  
Inleiding	  
Wij	  als	  het	  jongerenbestuur	  van	  de	  Moeder	  Godskerk	  vinden	  het	  belangrijk	  dat	  de	  
kinderen	  in	  onze	  kerk	  betrokken	  raken	  met	  de	  kerk	  en	  het	  geloof.	  We	  moeten	  niet	  
vergeten	  dat	  de	  kinderen	  belangrijk	  zijn	  in	  de	  gemeenschap.	  Dit	  kunnen	  we	  lezen	  in	  
Lucas	  hoofdstuk	  18	  toen	  Jezus	  zei:	  “Laat	  ze	  bij	  me	  komen,	  houd	  ze	  niet	  tegen,	  want	  
het	  koninkrijk	  van	  God	  behoort	  toe	  aan	  wie	  is	  zoals	  zij.”	  
	  
Probleemstelling	  
Het	  jongerenbestuur	  ziet	  enorme	  kansen	  om	  kinderen	  tussen	  de	  3	  en	  8	  jaar	  meer	  te	  
betrekken	  bij	  het	  geloof	  door	  middel	  van	  opvang.	  Helaas	  worden	  deze	  kansen	  nog	  
niet	  benut.	  Redenen	  om	  kinderopvang	  te	  verzorgen	  zijn:	  
• Kinderen	  die	  veel	  lawaai	  maken	  tijdens	  de	  mis;	  
• Kinderen	  raken	  niet	  betrokken	  met	  het	  geloof	  tijdens	  de	  mis;	  	  
• Ouders	  en	  de	  rest	  van	  de	  gemeente	  worden	  afgeleid;	  
• De	  liturgie	  wordt	  verstoord;	  
De	  bovenstaande	  punten	  staan	  in	  contrast	  met	  de	  doelstelling	  van	  het	  
jongerenbestuur.	  Daarom	  heeft	  het	  bestuur	  besloten	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  met	  als	  
doel	  de	  devotie	  in	  de	  kerk,	  bij	  zowel	  jong	  als	  oud,	  te	  bevorderen.	  
	  
Doelstelling	  
Door	  het	  opvangen	  van	  de	  kinderen	  gedurende	  de	  kerkdienst	  stelt	  het	  
jongerenbestuur	  de	  ouders,	  maar	  ook	  de	  rest	  van	  de	  gemeente	  in	  staat	  om	  beter	  te	  
participeren	  aan	  de	  heilige	  mis.	  Daarnaast	  zorgen	  we	  ervoor	  dat	  de	  kinderen	  meer	  
betrokken	  raken	  bij	  hun	  geloof	  op	  de	  zondag.	  Dit	  willen	  wij	  behalen	  door	  
gestructureerde	  lessen	  te	  verzorgen	  met	  behulp	  van	  o.a.	  de	  volgende	  activiteiten:	  
• Gebeden	  leren;	  	  
• Kinderbijbel	  voorlezen;	  	  
• Bijbelse	  tekenfilms	  kijken;	  	   	  
• Christelijke	  kleurplaten	  inkleuren;	  	  
• Kerkelijke	  muziek	  (Qole)	  luisteren;	  	  
• De	  olaf-‐beth	  leren;	  	  
• Knutselen,	  figuurtjes	  maken.	  	  
	  
Randvoorwaarden	  
• De	  doelgroep	  beperkt	  zich	  tot	  kinderen	  van	  3	  tot	  8	  jaar.	  Kinderen	  jonger	  of	  ouder	  

dan	  deze	  leeftijdscategorie	  die	  toch	  graag	  mee	  willen,	  worden	  in	  overleg	  
eventueel	  ook	  toegelaten;	  

• De	  opvang	  is	  natuurlijk	  vrijblijvend;	  als	  de	  ouders	  liever	  hebben	  dat	  hun	  kind	  bij	  
hen	  blijft	  is	  dat	  natuurlijk	  begrijpelijk.	  We	  raden	  het	  echter	  wel	  aan,	  mede	  omdat	  
dit	  de	  stilte	  in	  de	  kerk	  maar	  ook	  vooral	  de	  geloofsontwikkeling	  van	  uw	  kind	  zal	  
bevorderen;	  

• De	  kinderen	  worden	  verwacht	  aanwezig	  te	  zijn	  van	  half	  10	  tot	  11.	  Als	  gezinnen	  
later	  komen,	  kunnen	  de	  kinderen	  aansluiten	  bij	  de	  rest.	  Dit	  laatste	  wordt	  echter	  
niet	  aangeraden	  omdat	  ze	  zo	  een	  belangrijk	  gedeelte	  van	  de	  les	  missen;	  



	  

• Ten	  behoeve	  van	  de	  discipline	  hebben	  wij	  de	  hulp	  nodig	  van	  de	  ouders.	  Hierbij	  
vragen	  wij	  u	  als	  ouder	  zijnde	  om	  ons	  hierin	  te	  ondersteunen.	  Indien	  nodig	  zal	  er	  
contact	  opgenomen	  worden	  met	  de	  ouders	  na	  de	  opvang.	  

	  
Testperiode	  en	  evaluatie	  
Om	  de	  inhoud	  en	  de	  structuur	  van	  de	  opvang	  te	  optimaliseren	  en	  te	  
professionaliseren	  zullen	  we	  in	  de	  testperiode	  van	  3	  november	  tot	  januari	  2014	  alle	  
opvangdagen	  documenteren.	  De	  opvang	  gedurende	  de	  testperiode	  zal	  verzorgt	  
worden	  door	  Samuel	  Balci,	  Mathias	  Makdsi-‐elias,	  Gracia	  Alagahgi,	  Kristin	  Dus	  en	  
Mattheus	  Aydin.	  
	  
Na	  deze	  periode	  zal	  er	  een	  evaluatie	  plaatsvinden.	  Tijdens	  deze	  evaluatie	  zal	  de	  
gedocumenteerde	  informatie	  kritisch	  bekeken	  worden	  op	  verbeterpunten.	  Deze	  
verbeterpunten	  zullen	  gebruikt	  worden	  om	  de	  kwaliteit	  van	  de	  opvang	  te	  
bevorderen	  en	  een	  vast	  programma	  te	  implementeren.	  Met	  deze	  vaste	  programma	  
zal	  het	  kind	  gewend	  raken	  aan	  de	  inhoud	  van	  de	  lessen.	  	  
	  
De	  lesprogramma	  die	  verkregen	  is	  uit	  de	  evaluatie	  zal	  tevens	  gebruikt	  worden	  om	  de	  
ouders	  van	  de	  kinderen	  te	  betrekken	  bij	  de	  opvang.	  Denk	  bijvoorbeeld	  aan	  een	  vaste	  
lesrooster	  waar	  u	  als	  ouder	  ingezet	  zou	  kunnen	  worden	  als	  leraar.	  	  
	  
U	  zult	  na	  de	  evaluatie	  in	  januari	  uiteraard	  een	  uitgebreide	  document	  ontvangen	  met	  
daarin	  onze	  bevindingen	  van	  de	  testperiode.	  	  
	   	  



	  

Gegevens	  ouders	  
	  

1 Naam	  vader:	  	   	  	  	   _____________________________________	  

2 Naam	  moeder:	  	  	   	   _____________________________________	  

3 Telefoonnummer:	  	   _____________________________________	  

4 Emailadres:	   	  	   _____________________________________	  

	  
Aanmelding	  opvang	  

	  
1 Vermeld	  hieronder	  de	  gegevens	  van	  de	  kinderen	  die	  u	  wilt	  aanmelden:	  

	   	   1e	  	  kind	   	   2e	  	  kind	   	   3e	  	  kind	   	   4e	  	  kind	   	   5e	  	  kind	  

Naam	  kind	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Leeftijd	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2 Als	  u	  opmerkingen	  heeft	  dan	  kunt	  u	  deze	  hieronder	  kwijt.	  
	  
	  

3 Staat	  u	  er	  open	  voor	  om	  een	  keer	  de	  opvang	  te	  verzorgen?	  	  
Ja,	  ik	  sta	  er	  open	  voor	  om	  dit:	  

£	  	   iedere	  week	  te	  doen	  
£	  	   één	  keer	  per	  twee	  weken	  te	  doen	  
£	  	   één	  keer	  per	  drie	  weken	  te	  doen	  
£	  	   ander	  regelmaat,	  nl:	  _____________	  
£	  	   ik	  sta	  hier	  niet	  open	  voor.	  
	  

	  
Dit	  formulier	  kunt	  u	  inleveren	  bij	  Samuel	  Balci	  (06-‐41348069)	  of	  bij	  Malke	  Aydin	  
(06-‐24340350).	  Voor	  vragen	  of	  opmerkingen	  kunt	  u	  telefonisch	  contact	  met	  ons	  
opnemen	  of	  via	  jb@moedergodskerk.nl.	  	  
	  
Met	  Gods	  kracht	  hopen	  wij	  u	  hiermee	  van	  dienst	  te	  kunnen	  zijn.	  
	  
Het	  jongerenbestuur	  van	  de	  Moeder	  Godskerk.	  


