
Kerstmis voor kinderen in de Adrianus kerk in Naaldwijk. 
De advent periode is weer aangebroken, 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.  
 
 

Zondag 8 december 2019 om 11:00 uur, tweede Adventszondag: 
Gezinsviering. Een leuke viering voor het hele gezin. Tijdens deze viering 
wordt er aandacht besteed aan het kerstfeest dat nadert. 
 

Zondag 15 december 2019 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.* 
 

Dinsdag 24 december 2019 om 18:30 uur, Kerstavond in de kerk: 
Op deze avond is er een gezinsviering voor de hele familie. Voor de 
kleuters van groep 1 en 2 zal er een aparte kinderwoorddienst worden 
gehouden, waarbij zij luisteren naar het verhaal over kerst en gaan 
knutselen. Voor de allerkleinsten 0 tot 4 jaar is er een crèche ruimte met begeleiding. * 
 

Eerste kerstdag 25 december 2019 om 13:30 uur Kindje wiegen. 
Speciaal voor de kinderen zal er tijdens deze viering stil worden gestaan bij de geboorte van het kindje 
Jezus. 
 

Zondag 5 januari 2020, om 11:00 uur het feest van drie Koningen  
Kinderwoorddienst, voor kinderen van groep 1 tot en met 8. De kinderen houden in een aparte ruimte van 
de kerk een bijeenkomst. Tijdens deze kinderwoorddienst, gaan de kinderen als koning een speurtocht 
doen door diverse ruimtes in de kerk en gaan zij net als de drie koningen op reis. Onderweg vinden zij de 
cadeaus die de koningen in de stal aan het kindje Jezus geven. De kinderen komen als koningen de kerk in 
en leggen de cadeaus in de stal.*  
 

Zondag 19 januari 2019, 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. Wil je meer informatie over de Kinderwoorddiensten, dan kun 
je op de Joannesschool terecht bij Corrola vd Laar mama van Mirthe en Yenthe (groep 3/4 A en groep 1/2 
C) en op de Regenboog Mary Anne Koenekoop mama van Danique (groep 4) en Priscilla Buijs mama van 
Lucas en Esmee (groep 1/2 C) Ook kun je onze facebook pagina @KWDAdrianusNaaldwijk volgen voor de 
laatste updates.  
 
 

https://www.facebook.com/KWDAdrianusNaaldwijk/

