Kerst voor kinderen in de RK Adrianuskerk in Naaldwijk.
Sinterklaas en zijn pieten zijn al weer in het land. Het is daardoor een gezellige en drukke tijd met onze
kinderen. Maar ook de advent periode breekt al weer aan, de 4 weken voor kerst, waarbij we in de kerk
toeleven naar kerst. Dat kan dit jaar met de kinderen op diverse zondagen. Deze vieringen zijn tevens een
mooie gelegenheid, om de kinderen die dit jaar hun eerste Heilige Communie doen, kennis te laten maken
met de kerk en de kinderen die hun communie hebben gedaan naar de kerk te laten komen. Ook zal de
Kerststal buiten op het plein voor de kerk te bezichtigen zijn.
Agenda voor kinderen in de kerk:
Zondag 28 november 2021 om 11:00 uur, eerste Adventszondag:
Kinderwoorddienst, voor kinderen van groep 1 tot en met 8. De kinderen houden in een aparte ruimte een
eigen bijeenkomst, waarbij zij luisteren naar een verhaal en gaan knutselen.*
Zondag 12 december 2021 om 11:00 uur, derde Adventszondag:
Kinderwoorddienst, voor kinderen van groep 1 tot en met 8. De kinderen
houden in een aparte ruimte een eigen bijeenkomst, waarbij zij luisteren
naar een verhaal en gaan knutselen.*
Kerstvakantie 2021-2022
Tijdens de kerstvakantie is er op woensdag middag Open Kerk. Er kan dan
van 14:00 uur tot 16:00 uur een kijkje worden genomen in de kerk.
Zondag 16 januari 2022, om 10:00 uur Oecumenische viering
Kinderwoorddienst voor groep 1 tot en met 8. Tijdens deze
kinderwoorddienst, komen de kinderen van alle kerken in Naaldwijk met
elkaar samen. Er zal een verhaal worden verteld en er zal geknutseld worden. *
* Voor aanvang van de kinderwoorddienst, kunnen de kinderen met hun ouder(s) en/of begeleider(s)
plaatsnemen in de kerk. Na de opening van de viering zullen zij door de voorganger naar voren worden
geroepen, om vervolgens met de begeleiding van de kinderwoorddienst, naar de aparte ruimte te gaan.
Tijdens de viering komen de kinderen ook weer terug in de kerk.
Er is dus genoeg te doen voor de kinderen in de kerk! Wij hopen dan ook dat er veel kinderen en hun
ouders de weg naar de kerk weten te vinden. Alles is uiteraard wel onder voorbehoud van de huidige
Corona Maatregelen.
Wil je meer informatie over de Kinderwoorddiensten, dan kun je op de Joannesschool terecht bij Corrola vd
Laar moeder van Mirthe (groep 6) en Yenthe (groep 4). Op de Regenboog kan dit bij Mary Anne
Koenekoop moeder van Danique (groep 6) en Annelynn (groep 1/2c) en Priscilla Buijs moeder van Lucas
(groep 3b) en Esmee (groep 3a) Ook kun je onze facebook pagina @KWDAdrianusNaaldwijk volgen voor
de laatste updates.

