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Wij willen als kinderwerk een plek zijn waar kinderen zich gezien voelen 
en met plezier komen. Waar zij verhalen horen over God, Jezus en de 
Heilige Geest en Hem aanbidden met muziek, dans en gebed. Een plek 
waar kinderen Gods nabijheid en Zijn liefde zullen ervaren. Waar elk 
kind mag komen zoals hij of zij is. Jezus houdt van elk kind! 
 
Want in Lucas 18:16 staat:
Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd 
ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

onze visie:

Wij verlangen ernaar 

dat elk kind zich geliefd 

voelt, Jezus leert 

kennen en Gods liefde 

gaat uitdelen.

welkom!

Het verlangen dat wij voor onze kids hebben, hebben wij ook voor onze 
kinderwerkers. Wij vinden het van belang dat elke kinderwerker zich 
gezien voelt. Zal groeien in relatie met Jezus en Gods liefde zal uitdragen 
in zijn of haar omgeving door inzet van zijn of haar gaven en talenten. 
  
God wil mensen gebruiken om Zijn licht te laten schijnen in deze wereld. 
God wil jou gebruiken, jij bent van waarde voor God en van waarde voor 
onze kinderen. 
 
Zegen en veel leesplezier,  

Lisanne Koudijs
Kidspastor
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We zijn als gemeente ontzettend gezegend als we 
zien hoeveel kinderen er iedere zondag komen. 
In de afgelopen jaren is het aantal kinderen flink 
gegroeid. Daarom is ons kinderwerk toe aan 
vernieuwing! Een team heeft  nagedacht over hoe 
dit nieuwe kinderwerk er uit zou moeten zien. Onze 
visie moet hierin zichtbaar en levend zijn. Wij willen 
jou op de hoogte brengen van dit geweldige nieuwe 
kinderwerk door middel van dit boekje.

Wij beseff en ons wel dat we als kinderwerk 
slechts een kleine bijdrage kunnen leveren aan de 
geloofsopvoeding van onze kinderen. Het grootste 
deel daarvan ligt bij de ouders. Als gemeente 
kunnen we wel een extra bijdrage leveren. Maar ook 
in onze bijdrage blijven de ouders van belang, als 
hulp, als ondersteuning, als begeleiding. Alles om 
zorg te dragen voor de geloofsopvoeding van onze 
kinderen.

introductie
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Vanuit onze visie beschrijven we in dit gedeelte de organisatie. Onze 
organisatie sluit aan bij wat we denken dat de kinderen nodig hebben 
en waar ze behoeft e aan hebben. Veiligheid en relatie zien wij als basis. 
Wanneer een kind zich veilig voelt en gezien wordt, kan het kind groeien 
en ontwikkelen.

Binnen elke groep werken wij daarom met vaste teams. Wij vinden het 
belangrijk dat ook elke kinderwerker zich gezien en gewaardeerd voelt. 
Wij verwachten dat het werken met vaste teams de  betrokkenheid 
per teamlid verhoogt, omdat er als team een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is. In elk team zitten verschillende gaven en 
talenten.
 
Voor jou als kinderwerker vinden wij het belangrijk dat je gave- en 
talentgericht werkt. Door te werken vanuit jouw gaven en talenten straal 
je enthousiasme en passie uit, wat inspirerend is voor kinderen. Wij 
geloven dat als jij doet waar jij je voor geroepen voelt en doet wat jij 
goed kan, dat jij zal groeien in je gaven en talenten en bewust wordt hoe 
God jou wil gebruiken binnen het kinderwerk.

We willen ( jonge) mensen die nog zoekende zijn in hun bediening 
meenemen. Wij willen hen aanmoedigen om hun talent te ontdekken 
en te groeien. Deze ( jonge) mensen noemen wij buddy’s. De buddy is 
deel van een vast team en wordt gekoppeld aan een kinderwerker. Deze 
kinderwerker coacht de buddy in zijn bediening. Zo kan een buddy 
gekoppeld worden aan bijvoorbeeld een verhalenverteller, een kleine 
groepsleider etc.

Een buddy kan ook iemand zijn die graag een helpende hand wil bieden 
op de zondag zelf, zonder een specifieke taak. De leeft ijd van de buddy 
hangt af van de groep waarin hij of zij taken heeft .

de organisatie
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De doelgroep van Mozaiek kids is te verdelen in vijf categorieën:

• Crèche: 0 – 4 jaar (2 teamleiders)
• Onderbouw: groep 1 – 4 (2 teamleiders)
• Middenbouw: groep 5-7 (2 teamleiders)
• Bovenbouw: groep 8 en 1e klas (2 teamleiders)
• Parelkids: 4 – 12 jaar (1 teamleider)

In elk team zitten kinderwerkers met verschillende gaven en talenten. Per zondag 
hebben we een vast team. Dit betekent dat kinderwerkers altijd dezelfde zondag 
in de maand met dezelfde mensen in een team de kinderdienst voorbereiden en 
uitvoeren. Wanneer je een keer niet kunt, ruil je zelf met iemand anders uit een 
ander team. Dit geef je aan de groepsleider door.

Overzicht van de gaven en talenten van een vast team voor de kinderdiensten:

Vanaf pagina 10 vind je de beschrijving van wat de gaven en talenten inhouden. 

Organogram Kinderwerk

• Groepsleider
• Kleine groepsleider
• Buddy
• Check-in

• Verhalenverteller
• Worship
• Kidscare
• Verwerking

• Toneel
• Poppenkast
• FUN

teams

2
teamleiders

Crèche

2
teamleiders
Onderbouw

2
teamleiders

Middenbouw

2
teamleiders
Bovenbouw

Kidspastor

1
teamleider
Parelkids

1
teamleider
Programma

1
teamleider
Projecten
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Per leeftijdsgroep gaan we uit 
van een verhouding van hoeveel 
kinderen er per kleine groepsleider 
begeleid mag worden. We willen 
deze standaard aanhouden voor 
de fysieke en sociaal/emotionele 
veiligheid van onze kinderen. Deze 
verhouding zal bijdragen aan het 
verlangen dat wij hebben dat 
elk kind zich gezien, gehoord en 
geliefd voelt. 

0-1 Jaar
Ruimte: Crèche 1
• Groepsleider
• Kleine groepsleiders 1:4
• Buddy’s
• Check-in

1-2 jaar 
Ruimte: Ameliaruimte
• Groepsleider
• Kleine groepsleiders 1:4
• Buddy’s
• Check-in

2-3 jaar
Ruimte: crèche 2
• Groepsleider
• Kleine groepsleiders 1:6
• Buddy’s
• Check-in
• Verhalenverteller
• Worship: Zang, Youtube
• Verwerking: Verdieping, 

knutsel, spel etc.
• Optioneel: Poppenkastspeler

3-4 jaar
Ruimte: Constantijn ruimte
• Groepsleider
• Kleine groepsleiders 1:6 
• Buddy’s
• Check-in
• Verhalenverteller 
• Worship: zang, Youtube 
• Verwerking: Verdieping, 

knutsel, spel etc.
• Optioneel: Poppenkastspeler

groepsgrootte

Bij de crèche zal een kleine groepsleider ook een talent 
uitvoeren, bijvoorbeeld verhaal vertellen of muziek 

maken. Dit willen we om zo min mogelijk verschillende 
gezichten te hebben voor de kinderen.

leeftijd
kinderen

Verhouding van kleine 
groepsleider: kinderen

0-1 jaar 1:4

1:6

1:8

1:4

2-4 jaar

4-13 jaar

Parelkids

crèche
Teamsamenstelling 

vast team per zondag, 
per dienst.

7
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Bij de onderbouw is het mogelijk dat een 
kleine groepsleider ook een talent uitvoert, 
om zo min mogelijk verschillende gezichten 
te hebben voor kinderen. Zo zou een kleine 
groepsleider ook het verhaal kunnen vertellen. 
Deze kleine groepsleider heeft dan in zijn 
groepje ook een buddy. De kleine groepsleider 
en buddy zijn een team, de kleine groepsleider 
coacht de buddy. Wanneer de kleine 
groepsleider het verhaal vertelt, neemt de 
buddy de verantwoordelijkheid op zich over 
de 8 kinderen.

Ruimte: toren
De groepen zijn opgesplitst in
groep 1-2 en groep 3-4.
Teamsamenstelling vast team per zondag, 
per dienst.
• Groepsleider
• Kleine groepsleiders 1:8
• Buddy’s
• Check-in
• Verhalenverteller
• Worship: zang, youtubeVerwerking: 

verdieping, knutsel, spel etc. 
• Kidscare (aparte ruimte in de zaal)
• Optioneel: Poppenkastspeler(s
• Optioneel: Toneelspeler(s)

Bij de middenbouw verwachten wij dat het 
voor de kinderwerkers minder haalbaar is 
om meerdere rollen te hebben tijdens de 

onderbouw

middenbouw

kinderdienst. Als dit wel mogelijk blijkt, willen 
we hier natuurlijk ruimte aan geven. Als 
voorbeeld: Wanneer de kleine groepsleider 
het verhaal vertelt, heeft hij in zijn groepje 
ook een buddy. Deze buddy neemt de 
verantwoordelijkheid op zich over de 8 
kinderen tijdens het verhaal. Deze kleine 
groepsleider en buddy zijn een team, de kleine 
groepsleider coacht de buddy. Het grootste 
verschil ten opzichte van de onderbouw is dat 
we een band willen met een worshipleider. 
 
Ruimte: kleine zaal
Teamsamenstelling vast team voor
zondag 1, 2 en 3, per dienst:
• Groepsleider
• Kleine groepsleiders 1:8
• Buddy’s
• Check-in 
• Verhalenverteller 
• Worship (worshipleider, band)
• Verwerking: verdieping,
• knutsel, spel etc. 
• Kidscare (aparte ruimte in de zaal)
• Techniek
• Visueel
• Film 
• Optioneel: toneelspeler(s) 

Zondag 4: teamsamenstelling dienst: 
• Groepsleider
• Kleine groepsleiders 1:8
• Buddy’s
• Check-in 
• FUN
• Kidscare (aparte ruimte in de zaal)

FUN: de 4e zondag van de maand ligt de 
focus op ontmoeting, plezier en relatie. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen met plezier 
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Kinderen uit groep 8 en de 1e klas van de 
middelbare school willen wij een speciaal 
programma  bieden verspreid over de 
zondagen:

• Kinderdiensten op de 1e en 2e zondag 
van de maand hebben als doel: relatie, 
fun en verdieping (bidden, verhaal, 
gespreksvorm, getuigenis etc.)

• Tijdens de kinderdienst op de 4e zondag 
van de maand bieden wij gaven- en 
talenten workshops aan voor kinderen 
uit groep 7, 8 en uit de 1e klas. Deze gaven 
en talenten worden op dezelfde zondag 
aangeboden als de FUN zondag van 
groep 5-7. Voor de start van het nieuwe 
kinderwerk kiezen wij ervoor om te 
beginnen met 3 gaven en talenten (dans, 
toneel en zang). Onze droom is om deze 
gaven en talenten zondagen dusdanig 
te vergroten dat ze ook met leden uit de 
gemeente uitgevoerd kunnen worden. 
Ook daar zijn immers veel gaven en 
talenten aanwezig die de workshops voor 
kinderen kunnen verrijken.

bovenbouw

bij Mozaiek kids komen, dingen doen die 
zij leuk vinden en goed kunnen. Hierbij kun 
je denken aan sport en spel, video maken/
vloggen, dansstylen, programmering etc. 
Tijdens deze activiteiten komen thema’s naar 
voren als samenwerken en gaven en talenten. 
Uiteraard willen we tijdens deze zondag 
ook kinderen de kans geven Jezus te leren 
kennen door o.a. gesprekken, film, gebed of
Bijbellezen.

• Kinderen uit groep 7,8 en 1e klas die 
niet willen aansluiten bij een gaven of 
talenten workshop mogen meedoen bij 
FUN met groep 5-7 of bij hun ouders in de 
kerk zitten.  

• Een dienst blijven de kinderen 
in de volwassendienst bij hun 
ouders. Dit zal bij voorkeur zijn 
wanneer er  een bijzondere dienst is 
bijvoorbeeld avondmaal of dopen.  

• We willen de kinderen uit groep 8 en 1e 
klas aanmoedigen om naar YNG. Worship 
te gaan. 

Voor de kinderdiensten op zondag 1 en 2:
Ruimte: Taverne
Teamsamenstelling vast team voor
zondag 1 en 2 per dienst:
• Groepsleider
• Kleine groepsleiders 1:8
• Buddy’s
• Check-in
• Verhalenverteller 
• Verwerking: verdieping, 

knutsel, spel etc. 
• Kidscare

Zondag 4: gaven- en talentenzondag
(groep 7,8 en 1e klas)
Ruimtes: taverne + pietroruimte.
Teamsamenstelling vast team voor zondag 4 
per dienst:
• Groepsleider
• Kleine groepsleiders 1:8 

(sluiten aan bij de talentleider)
• Buddy’s
• Check-in
• Talentleider dans
• Talentleider toneel
• Talentleider zang
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Sommige kinderen hebben meer 
aandacht of een andere aanpak 
nodig dan andere kinderen 
en dat willen we, wat binnen 
onze mogelijkheden ligt, deze 
kinderen bieden. Dit kan één op 
één begeleiding zijn of een groep 
waar meer structuur en aandacht 
beschikbaar is. In eerste instantie 
zal alleen tijdens de eerste dienst 
parelkids worden aangeboden. 
Ons verlangen is om beide 
diensten parelkids aan te bieden. 

Groep zilver: 4-8 jaar
Groep goud: 9-12 jaar

Ruimte: @home (3 ruimtes)
Teamsamenstelling vast team per 
zondag, alleen de eerste dienst:
• Groepsleider
• Kleine groepsleiders 1:4
• Verhalenverteller 
• Worship: zang, Youtube  

Verwerking: verdieping, 
knutsel, spel etc.

• Kidscare 

Parelkids

10
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Voor de kinderdienst
• Start als team een uur voor 

start van de kinderdienst
• Gebed als team
• Klaar zetten van alle spullen
• Twintig minuten voor start van 

de kinderdienst zullen kinderen 
door hun ouder/verzorger naar 
hun ruimte worden gebracht 

• Welkom heten en inchecken van elk 
kind. Twintig minuten voor start van 
de kinderdienst. 

• Kinderen kunnen bij binnenkomst 
van de ruimte gelijk spelen, knutselen 
etc.  

 
Tijdens de kinderdienst
• Start in kleine groep: relatie met 

elkaar, spelen, gesprekken etc.
• Vervolgens in grote groep: relatie met 

Jezus, kennisoverdracht, aanbidding 
en verdieping in wie God is

• Daarna in eigen kleine groep: 
verwerking, verdieping, toepassing, 
spel, knutsel

• Tot slot: Ophalen van de kinderen 
door hun ouder/verzorger. 

 
Na de kinderdienst
Als team de spullen opruimen en de 
ruimte netjes achter laten.

Voor de eerste paar maanden van het 
nieuwe kinderwerk (maart – juni) zal er 
een programma klaar liggen, gemaakt 
door een (tijdelijk) programmateam. Dit 
programma zal een globale invulling 
geven per gave en talent. Zodat elke 
kinderwerker weet wat hij of zij zou 
kunnen doen tijdens de kinderdienst. 
Uiteraard is er wel ruimte voor creativiteit 
van de kinderwerkers zelf. 

Er zal een programma-teamleider zijn die 
samen met een team een jaarprogramma 
maakt. Dit kan gemaakt worden met 
materiaal uit bestaande programma’s of 
wordt zelf geschreven door teamleden.

structuur
kinderdiensten

PROGRAMMA(TEAM)
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Gaven en
talenten van
kinderwerkers
 binnen Mozaiek

kids

We gaan werken met vaste teams 
per zondag welke bestaat uit: 
groepsleider, kleine groepsleider, 
buddy, check-in, verhalenverteller, 
worship, kidscare, verwerking 
en optioneel toneelspelers en 
poppenkastspelers.

Groepsleider
Als groepsleider stuur je je team met 
verschillende bedieningen aan. In jouw team 
zitten kleine groepsleiders, buddy’s, check-
in, verhaal, worship, kidscare, verwerking 
en optioneel poppenkastspeler(s) en 
toneelspeler(s). Jij zorgt dat de inhoud van het 
programma goed tot zijn recht komt in jouw 
team. Je investeert in de relaties onderling van 
de teamleden.  Op de zondag zelf ben je twee 
diensten aanwezig,  je bent het aanspreekpunt 
voor ouders en houdt het overzicht. Jouw 
aanspreekpunt is je teamleider. 

• 1 keer in de maand kinderdienst, 
2 diensten

• 4 keer per jaar vaste teammeeting
• 2 keer per jaar training en toerusting met 

alle kinderwerkers

Kleine groepsleider
Als kleine groepsleider ben je verantwoordelijk 
voor de kinderen in jouw groep. Dit kunnen er 
4, 6 of 8 zijn, afhankelijk van de leeftijdgroep. 
Je hebt oog voor deze kinderen, maakt 

contact met ze, biedt veiligheid en vertrouwen. 
Jij zorgt ervoor dat elk kind in jouw groepje 
zich gezien en gehoord voelt.  Je leidt een 
gesprek in de kleine groep. Ook help je bij de 
uitvoering van de verwerking of het spel en 
heb je hierbij oog voor alle kinderen in jouw 
groepje. Een kleine groepsleider is minimaal 
18 jaar oud. Als kleine groepsleider kan je ook 
een andere gave of talent uitvoeren. Wanneer 
je dit doet, heb jij een buddy naast jou. Deze 
buddy neemt de verantwoordelijkheid over de 
kinderen over als jij bijvoorbeeld een verhaal 
vertelt. De buddy wordt aan jou gekoppeld, 
jullie zijn een duo. Jij coacht de buddy en 
ondersteunt hem/haar in de ontwikkeling tot 
kinderwerker.

• 1 keer in de maand kinderdienst, bij 
voorkeur 2 diensten (maar 1 dienst is 
mogelijk)

• 4 keer per jaar vaste teammeeting
• 2 keer per jaar training en 

toerusting met alle 
kinderwerkers
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Buddy
Als buddy werk je samen met een 
kinderwerker. Denk hierbij aan een kleine 
groepsleider, verhalenverteller, verwerking 
etc. Je wordt gekoppeld aan een volwassene, 
die jou coacht in het ontdekken en/of laten 
groeien van je gaven en talenten.

• 1 keer in de maand kinderdienst, bij 
voorkeur 2 diensten (maar 1 dienst is 
mogelijk)

• 4 keer per jaar vaste teammeeting
• 2 keer per jaar training en toerusting met 

alle kinderwerkers

Check-in
Als kinderwerker check-in ben je ervoor 
verantwoordelijk dat elk kind bij binnenkomst 
zich welkom en gezien voelt. Elk kind krijgt 
een sticker met zijn/haar naam, de groep en 
het telefoonnummer van de ouders. Waar 
nodig wordt genoteerd of er allergieën of 
andere bijzonderheden zijn waar rekening 
mee gehouden moet worden tijdens de 
dienst. Je zorgt voor een helder overzicht 
hoeveel kinderen er zijn en registreert dit. Als 
kinderwerker check-in kun je ook een andere 
bediening uitoefenen zoals bijvoorbeeld 
kleine groepsleider. 

• 1 keer in de maand kinderdienst, bij 
voorkeur 2 diensten (maar 1 dienst is 
mogelijk)

• 4 keer per jaar vaste teammeeting
• 2 keer per jaar training en toerusting met 

alle kinderwerkers

13
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Verhalenverteller
Als verhalenverteller vind je het leuk om 
verhalen te vertellen en kan je dit goed voor 
een grote groep kinderen. Het verhaal kan al 
voorbereid zijn, maar in overleg met je team is 
er ook de mogelijkheid voor inbreng van een 
eigen verhaal passend bij het thema. Samen 
met alle verhalenvertellers ben je ook een 
team dat af en toe bij elkaar komt voor o.a. 
kennisoverdracht.

• 1 keer in de maand kinderdienst, bij 
voorkeur 2 diensten (maar 1 dienst is 
mogelijk)

• 4 keer per jaar vaste teammeeting
• 2 keer per jaar training en toerusting met 

alle kinderwerkers

Worship
Als worshipleader en bandlid van de 
middenbouw (groep 5-7) ben je onderdeel van 
het vaste team. Je bereidt liederen voor die 
passen bij het thema en het verhaal. Als band 
oefen je in de week vooraf aan de zondag. Je 
zal uitgenodigd worden en gebruik kunnen 
maken van teamdagen van worship en van 
toerustingsmomenten zoals bijvoorbeeld de 
landelijke dag van aanbidding. Om te zingen 
of te spelen bij de middenbouw wordt er 
vooraf auditie gedaan. Bij crèche, onderbouw 
en parelkids zal een kleine groepsleider de 
worship verzorgen. Er kan worden gezongen 
met de kinderen via YouTube, cd, met gitaar 
etc. Hier zal geen auditie aan vooraf gaan. 

• 1 keer in de maand kinderdienst, bij 
voorkeur 2 diensten

• 4 keer per jaar vaste teammeeting
• 2 keer per jaar training en toerusting met 

alle kinderwerkers

Kidscare
Als kidscare maak je één op één contact met 
een kind. Je hebt een luisterend oor, bidt en 
dankt met het kind. Je gaat zorgvuldig om met 
hetgeen jou in vertrouwen wordt verteld. Er 
zal een aparte plek zijn binnen de ruimte waar 
kidscare aanwezig zal zijn. Zodat tijdens de 
kinderdienst kinderen bij jou terecht kunnen  
om te praten en/of te bidden. 

• 1 keer in de maand kinderdienst, bij 
voorkeur 2 diensten

• 4 keer per jaar vaste teammeeting
• 2 keer per jaar training en toerusting met 

alle kinderwerkers

Verwerking
Bij verwerking kan je o.a. denken aan een 
knutselwerkje, spel of gespreksvorm. Ben jij 
een echte crea bea en kan je ‘out of the box’ 
denken, dan past dit helemaal bij jou. Je zorgt 
ervoor dat de spullen voor de verwerking 
klaarliggen en je geeft uitleg aan de kleine 
groepsleiders. Jouw voorbereiding wordt 
samen met de kleine groepsleiders uitgevoerd.

• 1 keer in de maand kinderdienst, bij 
voorkeur 2 diensten

• 4 keer per jaar vaste teammeeting
• 2 keer per jaar training en toerusting met 

alle kinderwerkers
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Toneelspeler
Jij vertelt een verhaal op een praktische en 
eigentijdse manier door middel van toneel. 
Op aanvraag van een groepsleider kan je als 
toneelteam bij een groep een toneelstuk 
uitvoeren. Je oefent doordeweeks. 

• Oefenen door de weeks als toneelteam
• Op aanvraag vanuit een team 
• 1 keer in de maand kinderdienst, bij 

voorkeur 2 diensten 
• 2 keer per jaar training en toerusting met 

alle kinderwerkers

Programmateam
Ben je goed in het bedenken van nieuwe 
ideeën en kan je out of the box denken? Vind 
je het leuk om inhoudelijk bezig te zijn met 
het programma voor de kinderdiensten? 
Dan is het programmateam wat voor jou! 
Als programmateam ga je aan de slag met 
het uitdenken van thema’s en het schrijven 
van een leidraad waar elk team mee aan de 
slag kan gaan. Als team kom je doordeweeks 
bij elkaar. Uiteraard kan je hiernaast ook 
onderdeel zijn van een vast team tijdens de 
kinderdiensten op zondag.

• Je komt als team bij elkaar afhankelijk 
van wat er als programma gemaakt moet 
worden (1x per 1-2 maanden)

• 2 keer per jaar training en toerusting

Poppenkastspeler
Een verhaal vertellen door middel van een 
poppenkast is voor de kleine kinderen erg leuk. 
Op aanvraag van  een groepsleider kan 
je als poppenkastspeler bij een groep een 
poppenkaststuk uitvoeren.

• Op aanvraag vanuit een team 
• 1 keer in de maand kinderdienst, bij 

voorkeur 2 diensten 
• 2 keer per jaar training en toerusting met 

alle kinderwerkers

Kleine groepsleider FUN (groep 5-7)
Sport en spel, nagels lakken, vloggen, dansen, 
noem het maar op. Vind je het leuk om 
soms even helemaal iets anders te doen? En 

daarbij gericht bezig te zijn met het bouwen 
van relaties op een leuke manier die past bij 
kinderen? Dan past kleine groepsleider FUN 
bij jou.

• 1 keer in de maand kinderdienst, bij 
voorkeur 2 diensten 

• 4 keer per jaar vaste teammeeting
• 2 keer per jaar training en toerusting met 

alle kinderwerkers
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Talentleider Dans
Kan je goed dansen en vind jij het leuk om dat 
samen met kinderen te doen? Vind jij het gaaf 
om samen met de  kinderen door middel van 
dans en muziek God te aanbidden? Dan past 
dit bij jou! Op de 4e zondag van de maand 
zal je twee diensten een dans aanleren aan 
kinderen die dit willen van groep 7,8 en 1e 
klas.

• Dans zelf maken (of aanleren) 
– voorbereiding

• 1 keer in de maand, 2 diensten
• 4 keer per jaar vaste teammeeting
• 2 keer per jaar training en toerusting   

Talentleider Zang
Kan jij goed zingen en vind je het leuk om dit 
samen met kinderen te doen? Vind jij het gaaf 
om samen met de kinderen door middel van 
zang God te aanbidden? Dan past dit bij jou! 
Op de 4e zondag van de maand zal je twee 
diensten een lied aanleren aan kinderen die 
dit willen van groep 7,8 en 1e klas.

• Liedkeuze aan jou – voorbereiding
• 1 keer in de maand, 2 diensten
• 4 keer per jaar vaste teammeeting
• 2 keer per jaar training en toerusting

Talentleider Toneel
Kan jij goed toneelspelen, gek doen, acteren 
etc? Vind jij het leuk om op deze manier 
samen met de  kinderen iets te vertellen 
over en wat te laten zien van Gods Liefde? Dan 
past dit bij jou! Op de 4e zondag  v a n 
de maand zal je twee diensten een toneelstuk 
aanleren aan kinderen die dit willen van groep 
7,8 en 1e  klas.

• Toneelstuk zelf maken (of aanleren)  
– voorbereiding

• 1 keer in de maand, 2 diensten
• 4 keer per jaar vaste teammeeting
• 2 keer per jaar training en toerusting   
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Op mijn.mozaiek0318.nl is het 
aanmeldformulier te vinden voor het 
nieuwe kinderwerk waar iedereen zich 
(opnieuw) zal aanmelden voor het 
kinderwerk. Op dit aanmeldformulier 
worden er verschillende dingen aan je 
gevraagd om in te vullen zoals: welke 
groep, welke gave(n) en talent(en), welke 
zondag in de maand en met wie je graag 
zou willen samenwerken in een vast team. 

Gedragscode

Aanmelden

"God wil mensen gebruiken om 

Zijn licht te laten schijnen 

in deze wereld. God wil jou 

gebruiken, jij bent van waarde 

voor God en van waarde voor 

onze kinderen." 

In dit boekje vind je een los formulier van 
de gedragscode. Iedereen die binnen 
het kinderwerk en jeugdwerk werkzaam 
is willen we vragen dit formulier door te 
lezen en te ondertekenen.
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We hopen dat je na het lezen van de opzet 
van het nieuwe kinderwerk enthousiast en 
gemotiveerd bent om deel te worden van 
Mozaiek kids. En om samen als team onze 
kinderen te laten voelen dat zij geliefd zijn. Hen 
de mogelijkheden te bieden om Jezus te leren 
kennen en hen leren om Gods liefde uit te delen.

In dit informatieboekje heb je de belangrijkste 
informatie gelezen wat voor jou als kinderwerker 
van belang is om te weten. Wat niet in dit boekje 
is toegevoegd, maar wel is beschreven in een 
werkdocument, zijn drie doelen. We hebben 
voor ons kinderwerk drie doelen gesteld 
welke ons scherp houden, richting geven en 
verbetering bieden. We zijn begonnen met drie 
doelen passend bij onze visie. In de toekomst is 
er de mogelijkheid dat doelen worden behaald 
en/of er nieuwe doelen worden toegevoegd.

Dit werkdocument is in te zien voor iedereen, 
maar hebben we niet toegevoegd aan dit boekje 
gezien de hoeveelheid informatie. Heb je vragen 
of wil je het werkdocument lezen dan kan je 
mailen naar contact@mozaiek0318.nl.    

tot slot
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We kijken 
uit naar de 

samenwerking 
met jou!
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KIDS

Contact

De Basiliek
Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

e: contact@mozaiek0318.nl
w: mozaiek0318.nl


