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11 december 2016
3e Advent

Pagina 3 Thema: Geef je ogen de kost!

Jesaja 35, 1-10 en Matteüs 11, 2-11
RK: Jesaja 35, 1.6a-10 en Matteüs 11, 2-11

Pagina 4

Naar aanleiding van het evangelieverhaal over
Johannes de Doper die, in het donker van de
gevangenis, twijfelt aan wie Jezus nu eigenlijk is,
begint de speurtocht van kinderen en gemeenteleden vandaag bij een blinddoek die de voorganger bij haar/zijn plek vindt. De zoektocht levert
deze keer een tekening op, waar alleen maar de
contouren van zichtbaar zijn.
In de kinderdienst wordt met de kinderen
gezocht naar een helder beeld.
RK heeft dezelfde schriftlezingen en kan van hetzelfde materiaal gebruik maken.

Pagina 10

1e Advent

Thema: Andersom

Jesaja 2, 1-5 en Matteüs 24, 32-44
RK: Jesaja 2, 1-5 en Matteüs 24, 37-44
Deze eerste adventszondag is de eerste zondag
van het project ‘Speurtocht’.
De speurtocht begint bij de voorganger die een
‘vreemd’ voorwerp vindt bij haar/zijn plek. Dan
worden de kinderen en gemeenteleden op pad
gestuurd, op zoek naar een volgend teken. Die
twee tekens samen wijzen een weg die steeds
meer richting Kerstmis gaat.
Deze eerste week begint met een zwaard en een
schep, naar de bekende tekst over de zwaarden die
omgesmeed worden in ploegscharen. In de kinderdienst gaan de kinderen hiermee aan de slag.
RK heeft dezelfde schriftlezingen en kan van hetzelfde materiaal gebruik maken.

4 december 2016

18 december 2016

Pagina 30

4e Advent

Thema: (vraag)teken

Jesaja 7, 10-17 en Matteüs 1, 18-25
RK: Jesaja 7, 10-14 en Matteüs 1, 18-24
De boodschap van de engel, dat zijn verloofde
Maria zwanger is, stelt Jozef voor grote vraagtekens. Wat betekent dit allemaal, wat moet hij
doen? Hij zoekt achter het vraagteken naar een
teken. Welke tekens, welke signalen zijn er te
zien? En wat betekenen ze? Welke weg moeten
we nemen?
De speurtocht leidt van het vraagteken bij de
voorganger tot het bouwpakket van een wiegje –
en dat wiegje mag na de kinderdienst dan mee
terug naar de viertafel.
RK heeft dezelfde schriftlezingen en kan van hetzelfde materiaal gebruik maken.

Pagina 12

2e Advent

Thema: Schoon!

Jesaja 11, 1-10 en Matteüs 3, 1-12
RK: Jesaja 11, 1-10 en Matteüs 3, 1-12
Iets nieuws beginnen betekent ook: je voorbereiden, schoon schip maken – dat laat Johannes de
Doper zien met zijn werk bij de rivier. Ook deze
week is er weer een speurtocht voor kinderen en
gemeenteleden in de kerk. Deze tweede week
vindt de voorganger vuile vaat. De speurtocht
komt uit bij water. Met die twee elementen gaan
de kinderen in de kinderdienst aan de slag, om
zo tot iets nieuws te komen.
RK heeft dezelfde schriftlezingen en kan van hetzelfde materiaal gebruik maken.

25 december 2016

Pagina 38

Kerst

Thema: Wachten loont!

Jesaja 52, 7-10 en Johannes 1,1-14
RK: Jesaja 52, 7-10 en Johannes 1, 1-18
Deze zondag ronden we het ‘Speurtocht’-project
af. In de viering komen de wachters uit de vier
hoeken van de kerk met de voorwerpen die in de

Pagina 22
1

B on n efooi
Johannes. In het sleutelverhaal ontmoet meneer
Van Dam een engel in het park.

weken van de advent een teken waren van een
nieuw begin – een nieuw begin dat we vandaag
vieren.

1 januari 2017

Pagina 46 22 januari 2017

3e zondag na Epifanie

Thema: Wil je meedoen?

Nieuwjaarsdag / Naamgeving

Thema: Jij hebt een naam

Jesaja 49, 1-7 en Matteüs 4, 12-22
RK: (3e zondag door het jaar) Jesaja 8, 23b – 9,3
en Matteüs 4, 12-23

Numeri 6, 22-27 en Lucas 2,21
RK: Numeri 6, 22 – 27 en Lucas 2, 16-21

In het evangelieverhaal vraagt Jezus de vissers
om hem te volgen. Zo gaat het verder en wordt
het groter. RK heeft dezelfde evangelielezing en
kan dus van hetzelfde materiaal gebruik maken.

Op deze eerste (zon)dag van het jaar krijgt Jezus
zijn naam: een dubbel begin. Voor de kleintjes is
er een verhaal over Paultje die een zusje krijgt.
De oudste twee groepen horen een navertelling
van het bijbelverhaal. In het sleutelverhaal vertelt Sara uit Ghana over de doopplechtigheid van
haar broertje. RK heeft dezelfde evangelielezing
en kan dus gebruikmaken van hetzelfde materiaal.

8 januari 2017

29 januari 2017

Pagina 80

4e zondag na Epifanie

Thema: De hoofdprijs

Sefanja 2,3; 3,9-13 en Matteüs 5,1-12
RK: (4e zondag door het jaar) Sefanja 2,3; 3,9-13
en Matteüs 5,1-12
We beginnen met de zogenaamde Zaligsprekingen. Wat een geluk! Je verwacht het niet, maar
mensen klein en aan de rand krijgen van God de
hoofdprijs.
Niet de mensen met een grote mond staan vooraan, maar juist de mensen die arm zijn en niet
zo belangrijk gevonden worden. Het is de wereld
op zijn kop. Jezus zegt eigenlijk: ‘God is anders
dan je denkt: God is een grote God van kleine
mensen.’

Pagina 54

Doop van de Heer

Thema: Eerst jij dan ik

Jesaja 42, 1-7 en Matteüs 3, 13-17
RK: (Epifanie) Maleachi 3, 1; 1 Kronieken 29, 12
en Matteüs 2, 1-12
Johannes doopt Jezus in de Jordaan. Bij de jongste groep gaat het deze week over de doop.
In het prentenboek wordt het zusje van Kees
gedoopt. De oudste groepen horen een navertelling van het evangelieverhaal. RK leest het verhaal van de drie koningen.

15 januari 2017

Pagina 70

5 februari 2017

Pagina 62

Pagina 90

5e zondag na Epifanie

Thema: Je bent ’m

2e zondag na Epifanie

Jesaja 43, 9-12 en Matteüs 5,13-16
RK: (5e zondag door het jaar) Jesaja 58, 7-10 en
Matteüs 5,13-16

Thema: Beginnen met een feest

Jesaja 62, 1-5 en Johannes 2, 1-11
RK: (2e zondag door het jaar) Jesaja 49, 3. 5 – 6
en Johannes 1, 29-34

Jij bent het zout der aarde en het licht voor de
wereld. Je bent het al. Je hoeft het niet te worden. Jij maakt het verschil.

Deze week gaat het over de bruiloft te Kana:
Jezus begint zijn leven in de openbaarheid met
een feest! Er is een navertelling en een handleiding voor ‘close reading’. De jongsten horen over
het verjaardagsfeest van Floor. RK leest van het
verhaal van Johannes de Doper in de versie van

Pagina 98
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12 februari 2017

26 februari 2017

Thema: Onder het stof vandaan

Thema: Genieten!

6e zondag na Epifanie

8e zondag na Epifanie

Deuteronomium 30,15-20 en Matteüs 5,17-26
RK: (6e zondag door het jaar) Sirach 15, 16 -21
en Matteüs 5,17-26
In de loop van de tijd waren er heel wat nieuwe regels gemaakt naast de oorspronkelijke
regels. Jezus vertelt dat die wetten er zijn om
de mensen te helpen en om ze vrij te maken
en niet om ze dwars te zitten. Zo stoft Jezus
deze oude wetten af en worden ze weer als
nieuw.

19 februari 2017

Jesaja 49,13-18 en Matteüs 6,24-34
RK: (8e zondag door het jaar) Jesaja 49,13-18
en Matteüs 6,24-34
Soms moet je dingen noodgedwongen loslaten. ‘Maak je geen zorgen,’ zegt Jezus, ‘God
laat jullie nooit los. God zorgt ervoor dat alles,
hoe dan ook, goedkomt.
Geniet daarom zo veel mogelijk van de dingen
om je heen. Alle nare dingen gaan voorbij.

Pagina 108

7e zondag na Epifanie

Thema: Het kan echt anders

Pagina 124
Zo werk je met Bonnefooi
Colofon

Exodus 22, 20-26 en Matteüs 5, 33-48
RK: (7e zondag door het jaar) Leviticus 19,
1 – 12. 17 – 18 en Matteüs 5, 38-48

Pagina 133
Pagina 134

Zoek het goede en als dat niet kan, doe dan
maar het beste wat mogelijk is.
Dat kan volgens Exodus door je te verplaatsen
in de ander. Deze zondag gaan we aan de slag
met je inleven in een ander.

Pagina 116
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‘Frederick’ van Leo Leonni
‘Tante is jarig’, uit: ‘Floddertje’ van Annie M.G.Schmidt
‘(Ik zie, ik zie…) een schim in de mist’ van Nick Sharatt
‘Wat dacht je van een wiegje?’ van Marianne Busser en Ron Schröder.
Kerstverhaal uit de ‘Kijkbijbel’ van Kees de Kort
‘Paultje krijgt een zusje’ van Brigitte Weninger.
‘Wij horen bij elkaar’ van Trinette Verhoeven.
geen prentenboek
‘Plons’ van M. Waddell & J. Barton
‘Klein mannetje vindt het geluk’ van Max Velthuijs.
‘Soep koken’ uit ‘Hoor eens even, Karel Eykman.
‘De hoed’ uit het verzamelboek ‘Alle verhalen van Kikker en Pad’ van
Arnold Lobel; ook in: ‘Kikker en Pad zijn best tevreden’ van Arnold Lobel
‘Kikker en een heel bijzondere dag’ van Max Velthuijs.
‘Word maar weer snel beter’ - boek van Kes Gray.
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reda cti e

Speuren naar tekens van hoop
Advent betekent letterlijk ‘naar je toe komen’.
Wat komt naar je toe? Iets nieuws? Waaraan kun
je zien dat er iets nieuws gaat beginnen? Vol
verwachting zien we uit naar een wereld waarin
we in vrede kunnen leven. Zijn er al aanwijzingen
te vinden?
Er is een vermoeden, er zijn oude verhalen en
nieuwe profeten die wegen wijzen en je
opmerkzaam maken op de tekens. Maar hoe het
er precies uit gaat zien, dat ontdek je pas
gaandeweg. We gaan vier weken lang zoeken
naar tekens, maar de tekens die we vinden zijn
niet altijd duidelijk. We zoeken naar wat ons kan
helpen om koers te houden. We zoeken naar wat
ons kan helpen om door te gaan en vol te
houden. Want soms is er twijfel of het wel goed
komt.
In deze adventstijd is er elke zondag een lezing
uit Jesaja en een evangelielezing uit Matteüs,
zoals wordt aangegeven in het Oecumenisch
Leesrooster van de Raad van Kerken.
Speurtocht
In de kerk is er elke week een speurtocht en
gaan de kinderen met wat ze vinden aan de slag.
(zie voor de projectbeschrijving pag. 7)
Voor de hele Adventsperiode en Kerst is er één
pagina met liedsuggesties uit het Liedboek en uit
diverse andere bundels, die met kinderen
gezongen kunnen worden
Er is een projectlied voor in de kerk en er is een
uitgewerkte kerstviering.
En verder
Er zijn in deze periode geen alternatieve lezingen.
Wel valt dit jaar 1 januari op een zondag. Voor
die zondag is er ook materiaal gemaakt voor de
kinderen.
Heb je de Activiteitenpagina al ontdekt voor 6/9
en 10/12? In één oogopslag kun je nu kiezen wat
bij je groep past. Trouwens, kijk ook bij 3/ 5 als
je veel jonge kinderen in je groep hebt of bij
10/12 als de groep veel oudere kinderen telt. Je

kunt ook altijd nog een combinatie maken. Dat
werkt het beste als je je kinderdienst, liefst met
elkaar, bijtijds voorbereidt.
In dit blad zijn ook de lezingen uit het RK
Lectionarium opgenomen en indien nodig
uitgewerkt. In veel gevallen vallen de
evangelielezingen samen met het Oecumenisch
Leesrooster.
In de kerk
Om duidelijk aan te geven dat de
kinderdienst een onderdeel is van
de hele kerkdienst, worden naast
het meenemen van het licht van de Paaskaars
naar de kinderdienstruimte, in de rubriek ‘in de
kerk’ mogelijkheden gegeven om kinderen op een
zinvolle manier te betrekken bij de dienst. In de
adventsperiode is dat wat intensiever dan
gebruikelijk is.
Let er op dat er genoeg overleg is met de
voorganger om het mogelijk te maken dat de
kinderdienst aansluit bij datgene wat in de kerk
aan de orde is.
Naast de rubriek ‘In de kerk’ zijn vaak korte
verhalen, gebeden of gedichten te vinden. Deze
kunnen gebruikt worden in de kerk als opstap
naar de kinderdienst. Soms wordt dit prettiger
gevonden dan een gesprek met de kinderen.
Creativiteit
Bonnefooi is een blad dat eigen creativiteit erg
op prijs stelt. Het is dan ook helemaal niet de
bedoeling dat alles slaafs gevolgd wordt. Kom je
door onze suggesties op heel andere ideeën, dan
willen we dat graag weten. We kunnen het op de
website zetten of bewaren voor een volgende
keer. Vermeld je naam en (e-mail) adres en
telefoonnummer, dan kunnen we contact houden.
We krijgen trouwens regelmatig mails met
uitwerkingen van de projecten die er fantastisch
uitzien. Het is leuk om te zien hoe een ieder met
de ideeën aan de slag gaat en het uitwerkt op
een eigen manier.
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Drie- tot vijfjarigen
De drie – tot vijfjarigen [dit zijn
de crèchekinderen en kleuters]
werken vaak met een koffertje
waarin voorwerpen zitten die
een rol spelen bij verhaal,
gesprek of activiteit. Voor hen wordt meestal een
prentenboek als sleutelverhaal gekozen dat
aansluit bij het thema van de zondag. Het
voordeel van een prentenboek is, dat er naast
luisteren ook iets te zien is voor de kinderen.
Je vindt altijd een lijst van de aangegeven
prentenboeken, zodat je op tijd kunt kijken of het
boek in de bibliotheek, op school of bij iemand
thuis aanwezig is. (zie pag. 3)
Het is beslist de moeite waard de titel van het
prentenboek door te geven in het kerkblad, op
de website van de kerk of in de zondagsbrief,
zodat de ouders dit boek ook thuis kunnen
gebruiken. Deze leeftijdsgroep vindt herhaling
heerlijk en het onderstreept de band van kerk
met thuis.
Voor elke zondag is er voor deze leeftijd een
klein stukje tekst dat we – Begin – noemen. Het
is bedoeld om voor te lezen bij het openen van
de bijbel, die in hun ruimte op de viertafel ligt.
Voor deze leeftijdsgroep hebben we een lied van
de maand, zodat het lied spelenderwijs bekend
wordt.
Sleutelverhalen
Meestal zijn er ook sleutelverhalen.
Soms zijn de aangegeven
bijbelgedeelten te abstract voor de
kinderen. Soms zijn het ook
helemaal geen ‘verhalen’ of blijft er zo weinig
over dat we ze liever weglaten. Sleutelverhalen
sluiten aan bij het thema van de zondag. Ze
sleutelen de inhoud van het bijbelgedeelte en
kunnen gezien worden als ‘toepassing’ op de
lezingen. Ze sluiten aan bij de leef- en
belevingswereld van de kinderen. We hopen op
5

die manier de betekenis van de bijbelverhalen te
verhelderen. We vinden het van groot belang dat
de kinderen zo de relevantie van de
bijbelverhalen voor het leven zullen gaan
ontdekken.
Hoe je verder met Bonnefooi werkt kun je lezen
in de rubriek ‘Zo werk je met Bonnefooi’ op pag.
135.
Wij wensen jullie veel inspiratie en creativiteit toe
en alle goeds voor de komende periode.
Fijne feestdagen en een gezegend 2017.
Manon Bommer, Ria den Braber,
Hike Flurina Hiemstra en
Anneke van Wijngaarden. (eindredactie)

Bo n n efooi
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Adventsproject: Speurtocht
In deze adventstijd is er elke zondag een lezing
uit Jesaja en een evangelielezing uit Matteüs. Een
thema dat telkens terugkomt is ‘wachten’. Het
gaat dan niet om rustig af te wachten tot er iets
komt, achterover leunen en eens kijken of iets
komt. Het gaat om actief afwachten, alert blijven
op de tekens die er zijn. Waaraan kun je zien dat
er iets nieuws gaat beginnen? Waaraan kun je zien
wat dat nieuwe dan zal zijn?
Want, anders dan wachten op de bus of de trein,
gaat het hier ook om wachten zonder precies te
weten wat er komen gaat. Er is een vermoeden, er
zijn oude verhalen en nieuwe profeten die wegen
wijzen en je opmerkzaam maken op de tekens.
Maar hoe het er precies uit gaat zien, dat ontdek
je pas gaandeweg. In die zin laten de schriftteksten in deze weken ons zoeken naar sporen.
Vier weken lang een speurtocht, waarin er wel
tekens zijn, maar het spoor niet altijd duidelijk is.
We zoeken naar wat ons kan helpen om koers te
houden. We zoeken naar wat ons kan helpen om
door te gaan, het vol te houden. Want soms is
de weg wel duidelijk, maar is er twijfel of het wel
goed komt.
Het project
Het adventsproject van dit jaar is losjes gebaseerd
op de principes van geo-caching1, zonder dat het
nodig is om daar iets van af te weten. Waar bij
geo-caching gebruik gemaakt wordt van digitale
apparatuur, hebben we daar onze eigen invulling
aan gegeven, die voor iedereen bruikbaar is. Het
project heeft een dynamische opzet, die elke zondag een aantal ‘stappen’ omvat.
1. Geo-caching is een vorm van speurtocht waar bij
gebruik gemaakt wordt van GPS-apparatuur. Iemand
verstopt op een bijzondere plek, bijvoorbeeld in de
natuur, een waterdichte doos met daarin o.a. een aantal
leuke voorwerpen om te ruilen. De GPS-coördinaten van
de verstopplek worden gepubliceerd op een speciale
website. Anderen lezen dat en gaan met behulp van hun
GPS-apparatuur op zoek naar de plek. Als ze de ‘schat’
(cache) vinden, melden ze dat weer op de site.
Ze kunnen iets meenemen uit de waterdichte doos en
er eventueel iets anders voor in de plaats leggen.
(www.geocaching.nl)
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1. Elke zondag is er een voorwerp aanwezig bij
de voorganger. Dit voorwerp heeft telkens iets te
maken met een beginsituatie waar verandering in
gaat komen. Die verandering wordt elke adventszondag zichtbaar.
Eerste adventszondag: een zwaard
Tweede adventszondag: vuile vaat
Derde adventszondag: een blinddoek
Vierde adventszondag: een vraagteken
2. Elke zondag is er een speurtocht in de kerk.
Dit gebeurt met behulp van een ‘tablet’ waar elke
week een aanwijzing op te zien is. Het gaat niet
om een echte tablet, maar om een zelfgemaakt
exemplaar. Voor de beschrijving zie pag. 9.
De aanwijzing op de ‘tablet’ duidt op de plek waar
de schat te vinden is. De plek is telkens gerelateerd aan de schriftteksten van die zondag.
Je zou kunnen zeggen dat de schriftteksten zo de
(‘GPS’-)coördinaten van de vindplek vormen.
Eerste adventszondag: een (afbeelding van
een) berg ergens in de kerkzaal opgehangen
of neergezet
Tweede adventszondag: doopvont
Derde adventszondag: een bak met zand
Vierde adventszondag: een ontbijttafeltje met
een bordje en een kopje en eventueel boter
en honing
3. Wanneer de plek gevonden is, blijkt daar een
kist(je) of doos te liggen met een bijzondere
inhoud.
Het voorwerp dat gevonden wordt is steeds iets
dat nodig is om de gewenste verandering te
bewerkstelligen. Je zou kunnen zeggen: het voorwerp helpt om op het goede spoor, de goede
koers te blijven.
Eerste adventszondag: een schep (eventueel
een ploegschaar)
Tweede adventszondag: een gordel met
schoonmaakbenodigdheden (vgl. een gordel zoals glazenwassers die dragen of een
gereedschapsgordel)

Bo n n efooi
Derde adventszondag: een grote enveloppe
(brief/bericht) met daarin een genummerdepuntjestekening van de woestijn die in bloei
staat
Vierde zondag: een bouwpakket van een
wiegje
4. Met datgene wat er bij de voorganger aanwezig was en datgene wat er gevonden is in de
kerk, gaan de kinderen naar de kinderdienst. In
de verwerking daar, maken ze iets dat ons verder
voert in de richting van kerstmis. De verwerking is
uiteraard aangepast aan de leeftijdsgroepen. Dat
betekent dat de verschillende groepen soms met
verschillende zaken terugkomen in de kerk.
Eerste adventszondag: potjes met bloembolletjes (3/5), waarin een stekertje staat met een
afbeelding van het standbeeld ‘Van zwaarden
tot ploegscharen’(6/9), een ‘krantenpagina’
met dezelfde afbeelding in het midden en aan
weerszijden positieve en negatieve krantenberichten (10/12)
Tweede adventszondag: water
Derde adventszondag: de afbeelding van de
bloeiende woestijn, als kleurplaat (3/5 of als
tekening waarvan de puntjes verbonden zijn,
zodat het beeld helder is (6/12)
Vierde adventszondag: het wiegje dat in
elkaar gezet is en eventueel een naambordje
met de naam Immanuel.
In de Kerk
Het begin is steeds aan het begin van de viering,
in de kerkzaal.
De voorganger geeft de opmaat voor de speurtocht en de viering. Zij/hij laat zien wat er al
aanwezig is. In deze opmaat wordt steeds een
leestekst van de Jesaja-lezing van de zondag gelezen. Dat is het eerste kader van waaruit we die
zondag op weg gaan.
Per leeftijdsgroep is er voor de kinderen een
‘tablet’ beschikbaar (eventueel als er wat grotere
groepen zijn twee per leeftijdsgroep). Achtergrondafbeelding is steeds de kaart van Israël,
waarop de verschillende tussenstations aangegeven zijn met een kleine afbeelding van de
vindplek en de ‘coördinaten’ van de schriftlezingen
(zie pag. 6).

Voor elke zondag is er dan een ‘scherm’
(afbeelding) waar als het ware op één van de tussenstations ingezoomd wordt, zodat de afbeelding
van de vindplek van die zondag en de coördinaten
van de bijbehorende schriftlezingen goed zichtbaar zijn. Dit ‘scherm’ kan in de ‘tablet’ geschoven
worden.
Aan de hand van de afbeelding kunnen de kinderen (met hulp van volwassenen) gaan zoeken waar
de ‘schat’ van die week verborgen is in de kerk.
Wanneer de doos gevonden is en de inhoud ervan
bekeken, gaan de kinderen naar de kinderdienst.
In de kinderdienst
In de kinderdienst is er voor 3/5 materiaal beschikbaar zoals dat in Bonnefooi gebruikelijk is. De verwerking is wel steeds zó dat die aansluit bij het
project en de kinderen iets mee terug kunnen
nemen naar de kerk aan het einde van de viering.
Voor 6/9 en 10/12 is er een sleutelachtige navertelling van het evangelieverhaal. De navertelling is
voor beide leeftijdsgroepen (6/9 en 10/12) hetzelfde. Waar normaliter in Bonnefooi de activiteiten
na het verhaal vermeld worden, wordt het verhaal
in dit project steeds onderbroken door een aantal
suggesties voor gesprek en/of activiteit.
De gespreks- en activiteitensuggesties zijn voor
beide leeftijdsgroepen verschillend.
Dit maakt het eenvoudig om hetzij in twee afzonderlijke groepen te werken, uitgesplitst naar leeftijd, hetzij in één groep, waarbij de gesprekjes en
activiteiten gekozen worden al naar gelang de
samenstelling van de groep.
Terug in de kerk
De kinderen komen steeds terug in de kerk
met datgene wat zij in de kinderdienst gemaakt
hebben. Dat wordt in de kerk op een viertafel
geplaatst. Achtergrond van deze viertafel is een
grote afbeelding van de kaart van Israël. Elke
week wordt hier een blad op bevestigd waar het
deel van de weg die gegaan is, met het tussenstation dat die week is aangedaan, weergegeven
is. Zo vormt zich gaandeweg de tocht die met
kerstmis eindigt in Betlehem. Of je veriicht het
tussenstation met kerstlichtjes. Het snoer met de
lichtjes hangt achter de plaat en de lampjes steek
je er voorzichtig doorheen.
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B on n efooi
ren op zoek naar de ‘schat’. Op de ‘ingezoomde’
tekening staat een afbeelding van de vindplaats.
Dit is een tekening, die voor iedereen bruikbaar is.
Maar natuurlijk is het ook mogelijk om een foto
van de betreffende plek in de eigen kerk hier af te
beelden.

‘Tablet’
Voor elke leeftijdsgroep is er een ‘tablet’ beschikbaar. Deze kan eenvoudig zelf gemaakt worden
volgens de instructies. Elke week is er een nieuw
blad waarin ingezoomd wordt op een vindplaats
in de kerk. Met behulp hiervan kunnen de kinde-

Tablet maken
Plak het karton zo vast op het papier.
Knip volgens de stippellijnen een (rechte) hoek
van het papier af.

Nodig: een stuk karton (formaat A5), stevig
papier (zwart of wit), schaar of mesje, lijm, de
achtergrondafbeelding van de kaart van Israël
(pag. 6), (geprint op formaat A5 met rand).
Knip uit stevig zwart of wit papier een
rechthoek, die aan 3 zijden 2 cm groter is
dan A5 (148 x 210 mm). Je komt dan op een
afmeting van 250 x 168 mm.
Plak nu de achtergrondafbeelding op het
karton. Leg het karton als volgt op het papier,
met de afbeelding naar boven:

Vouw nu de randen strak over het karton heen
naar binnen.
Knip uit het overige zwarte papier een
rechthoek van A5-formaat. Teken in het midden
hiervan een rechthoek, op 1 cm afstand van de
rand en knip de middelste rechthoek weg (of
snijd deze weg met een mesje). Je hebt nu een
rand van 1 cm breed op A5-formaat.

2 cm
Lijm deze rand aan drie kanten vast op het
naar binnen gevouwen papier dat je eerder om
het karton hebt gevouwen. Zorg dat de vouwen
strak over het karton liggen en dat er ruimte
blijft tussen de rand en de ondergrond.

2 cm

Er ontstaat nu een ‘tablet’ op A5-formaat met
de afbeelding van Israël als achtergrond.
Elke adventszondag wordt hier een andere
afbeelding ingeschoven, aan de open kant.
2 cm

P roj ect
Je kunt vanaf 1 september het project bestellen.
Het bestaat uit de achtergrondposter en de A5
kaarten die nodig zijn voor tablet.
Op de project cd staat de powerpoint, alle werkjes
en de melodie van het projectlied,
prijs € 17,50 exclusief verzendkosten.

Illustraties
Heb je een abonnement op Bonnefooi en
ontvang je de illustraties nog niet digitaal,
geef dan snel je e-mail adres aan ons door
en postcode/huisnummer waarop je het
abonnement ontvangt.
Dit kan via info@kinderdienst.nl
Ook als je een los nummer hebt gekocht
kun je de illustraties op het genoemde
emailadres aanvragen.

Op de website www.kinderdienst.nl kun je
de uitwerking van het project in een powerpoint
bekijken.
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In sp iratieda ge n

Inspiratiedag
Op weg naar Kerst
Tijd:

1 oktober 2016
van 10.00- 15.00 uur

Plaats: In en om Boekwinkel
Het Kruispunt,
Kruisweg 1067a,
2131 CT Hoofddorp.
Meer informatie over het programma
en tijden waarop het Bonnefooi project
gepresenteerd wordt vind je op:
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Mini-inspiratiebeurs Gieten
Diverse kramen en presentaties:
•
Symbolische schikkingen 		
voor de Advent 2016
•
Bonnefooi
•
Kind op zondag
De brochure is verkrijgbaar
Entree: € 2,00.
Koffie en thee inbegrepen
Plaats: Hervormde kerk,
Brink 8, 9461 AS Gieten
Tijd:
12 oktober 2016
van 19.00 – 20.30 uur
Contact: Grieta Vosselman
grietavosselman@outlook.com

Meer plaatsen en data zijn op het moment dat deze Bonnefooi naar de drukker
gaat nog niet bekend. Informatie zetten we op de website
www.kinderdienst.nl en in onze nieuwsbrief.
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Zo werk je met Bonne fooi

Zo werk je met Bonnefooi
Bonnefooi is een blad voor iedereen die werkt
met kinderen in de eredienst en de kinderdienst.
Het blad gaat uit van het oecumenisch
leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland
en houdt rekening met het RK Lectionarium.
Per zondag vind je in Bonnefooi een korte
exegetische uitleg van de bijbelgedeelten van die
dag (‘Uit de bijbel…’). Op dezelfde pagina
vertellen we welk thema we met de kinderen
gaan uitwerken, en hoe dat in de eredienst en de
kinderdienst gestalte kan krijgen (‘...met de
kinderen’).
Daarna volgen de verhalen en werkvormen voor
drie leeftijdscategorieën: 3/5, 6/9 en 10/12. Soms
geven we een navertelling van het bijbelgedeelte,
soms een sleutelverhaal, soms beiden. Je kunt
zelf een keuze maken. Bij ieder verhaal staan
verwerkingsvormen die daarbij gebruikt kunnen
worden.
Illustraties in Bonnefooi
Al een aantal nummers bieden we de
mogelijkheid om de illustraties digitaal te
ontvangen.
Het grote voordeel hiervan is dat je ze
gemakkelijk op het juiste formaat kunt printen en
niet meer hoeft te kopiëren.
Je vindt in Bonnefooi natuurlijk illustraties, maar
ze zijn klein. Zo ontstaat er meer rust en
overzicht op de pagina’s. Voor suggesties van
websites zie het blad met de links bij de digitale
toezending van de illustraties of google op
trefwoord.
Heb je een abonnement op Bonnefooi en
ontvang je de illustraties nog niet digitaal, geef
dan snel je e-mail adres aan ons door en
postcode/huisnummer waarop je het abonnement
ontvangt, dit kan via info@kinderdienst.nl
Ook als je een los nummer hebt gekocht kun je
de illustraties op het genoemde emailadres
aanvragen.
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Met die informatie, de verhalen en de
werkvormen kun je de eredienst en de
kinderdienst voorbereiden. Betrek daarbij in een
zo vroeg mogelijk stadium de voorganger, zodat
eredienst en kinderdienst één geheel worden.
Achtergrondinformatie zoals bijvoorbeeld de
viertafel, onze website, adressen, de bieb,
boekrecensies, aankondigingen van werkdagen en
aanbiedingen staan achterin ter afsluiting van
ieder nummer.
Op de website www.kinderdienst.nl staat
aanvullende informatie en daar wordt af en toe in
dit blad ook naar verwezen. Onderdeel van deze
website is onder andere de service Concordantie
waardoor je bij een onderwerp of bijbelplaats
kinderliedjes of verhalen kunt opzoeken.
Abonnees op Bonnefooi mogen voor de
jongerengroep van 12-16 jaar ook gebruik maken
van het materiaal van ’t-Klikt, zoals dit te zien is
op www.t-klikt.nl.
Materiaal om te gebruiken kan zonder kosten
onder vermelding van een mailadres van een
Bonnefooi -abonnee, worden aangevraagd bij
info@kinderdienst.nl. Niet-abonnees betalen
e 10,00 per kwartaalaflevering.
Tenslotte is er onze emailnieuwsbrief, waarvoor je
je kunt opgeven op info@kinderdienst.nl, die wij
gebruiken om meer actualiteit te kunnen laten
doorklinken in het werk en om ervaringen van
andere kinderdienstleiding door te geven.

Veran two o rdi ng
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