Bonnefooi

zegt de beste methode te zijn, omdat:
1.Voor de kinderen zijn er drie groepen die passen bij hun leeftijd/

ontwikkeling zodat zij op hun eigen niveau op begrijpelijke wijze uitleg
krijgen bij wat er die zondag in de kerk wordt verteld en uitgelegd.

2. Voor de leiding is er bij de lezingen van het Oecumenisch Leesrooster

een deskundige en begrijpelijke uitleg van de tekst van de zondag door
het eigen theologenteam. Om kerk- en kinderdienst goed op elkaar aan te
laten sluiten, is het wenselijk dat kinderdienstleiding én predikant/pastor
elkaar treffen voor een voorbespreking van de dienst.

3.

Voor de predikant/pastor/voorganger is er tekst- en
verwerkingsmateriaal om met de kinderen samen de dienst te beginnen
en/of af te sluiten

4. Voor de leiding is er voor elke groep voldoende materiaal om daar

zelf een keuze uit te kunnen maken die bij de kinderen, de kerkelijke
gemeente en de leiding past.
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zegt de beste methode te zijn, omdat:

5.De werkbladen worden ruim van te voren toegemaild naar het

opgegeven adres en zijn dus digitaal beschikbaar om mee te doen
wat is bedacht.

6.

In de Adventsweken+Kerst en de Veertigdagentijd+Pasen zijn er
uitgewerkte projecten met veel materiaal om in de kerk en soms ook
thuis de verhalen en uitwerkingen zichtbaar te maken.

7.Via www.kinderdienst.nl en een Facebookpagina leveren we ook

naast de werkboeken en projecten aanvullende suggesties!

8.

De abonnementsprijs is zo laag dat het betaalbaar is voor elke
groep en de predikant/pastor een eigen werkboek (drie keer per jaar
een boek van ruim 120 pagina’s) te ontvangen.

Kortom: 8 redenen om zelf eens te kijken en oordelen of ze bij Bonnefooi al dan niet gelijk hebben!
Uw reactie horen we graag op info@kinderdienst.nl. Daar kunt u ook als proef een beoordelingsexemplaar voor
de komende periode aanvragen tegen een speciale prijs. Ook dat is een verrassing! Mail ons…

