
JESUSKiDS
N E H E M I A M I N IS TR I E S

H . A .  LO R EN T Z S T R A AT 5
3 31 1 EE Z W I J N D R EC H T

N E H E M I A . N L



©2021-01



INHOUD
Mini’s ......................................................................................................................07

Baby’s ...................................................................................................................08

1-jarigen .............................................................................................................09

2-jarigen .............................................................................................................09

3-jarigen .............................................................................................................09

Onderbouw ....................................................................................................11

Bovenbouw ...................................................................................................13

BZ-groep ............................................................................................................15

En verder...

Sparen ..................................................................................................................16

Vertrouwenspersoon .........................................................................17

CARE KIDS........................................................................................................17

Join our team! ............................................................................................18



4

Kernteam Jesuskids
[v.l.n.r.] Ankje Wilbrink, Rebecca van Roosmalen, Joëlle van den Berg,  
Pascal van Roosmalen en Daniël Vrijman.
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WELKOM
Met Jezus thuis in de gemeente, dat is de visie van het kinderwerk van 
Nehemia Ministries.

Wij willen dat de kinderen zich thuis voelen in onze gemeente.

Thuis betekent een plaats waar je je veilig voelt, waar je terecht kunt met 
je verhaal, waar mensen van je houden; wat je ook doet. Een plaats waar 
je de liefde van Jezus mag ervaren. Een plaats waar je opgroeit, nieuwe 
dingen leert en zelf ontdekt welke taak bij jou past.

Thuis betekent ook een plek waar je lol hebt en vrienden kunt maken.

Wij willen dat kinderen zich thuis voelen bij Jezus. Daarom willen wij ze 
helpen Jezus beter te leren kennen en met Hem te gaan leven. Jezus wil 
elke dag je Vriend zijn, niet alleen op zondag in de gemeente, maar ook 
alle andere dagen thuis.

Omdat er veel kinderen komen op zondagochtend, hebben we voor 
alle leeftijden een eigen programma. Er is een fantastisch team van 
kinderwerkers dat zich elke week met veel enthousiasme inzet om met 
de kinderen een geweldige tijd te beleven. Uiteraard krijgen alle kinderen 
tijdens het programma limonade met wat lekkers.

Kijk voor actuele informatie over de JesusKids op de website NEHEMIA.NL 
of op onze Facebookpagina Jesuskids.

Kernteam Jesuskids
Richard en Ankje Wilbrink, oudsten kinderwerk
Pascal en Rebecca van Roosmalen, diakenen kinderwerk
Joëlle van den Berg
Daniël Vrijman
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DE MINI’S
Tijdens de zondagdienst is er opvang voor de baby’s, 1-jarigen, 
2-jarigen en 3-jarigen. Vanaf 10 minuten voordat de dienst begint, 
kunnen de ouders de kinderen naar hun eigen ruimte brengen.
Als u er voor kiest om uw baby bij u te houden tijdens de dienst, 
zijn er links vooraan een aantal stoelen gereserveerd voor ouders. 
Mocht het nodig zijn (bv. bij huilen, verschonen of voeden van uw 
baby) dat u naar de babyruimte op de 1e verdieping moet, dan kan 
dat hiervandaan heel makkelijk. Het is niet toegestaan om tijdens 
de zondagdienst uw baby te voeden. We hebben hiervoor een 
voedingsruimte. Hier kan de dienst ook audio gevolgd worden.

De baby’s en de 1-jarigen krijgen in de groep een nummer. Mocht 
het zo zijn dat uw kind u nodig heeft tijdens de dienst, dan ver-
schijnt het nummer van uw kind op de beamer in de zaal waar u  
de samenkomst volgt. U kunt dan naar de kinderruimte komen. 

Kinderen gaan twee keer per jaar over naar de volgende groep.  
Na de zomervakantie én na de voorjaarsvakantie. Wanneer het 
voor uw zoon of dochter zo ver is, wordt u door het hoofd van de 
groep geïnformeerd.
 
We willen u vragen uw kind op tijd naar de groep te brengen en niet 
eerder uit de groep te halen. Uit ervaring is gebleken dat dit onrust 
in de groep brengt. Wilt u uw kind gelijk ophalen als de dienst is 
afgelopen? Dank u wel! »
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In het lokaal vindt u een map waar 
u als ouder de bijzonderheden 
voor die morgen over uw kind kunt 
opschrijven zoals bijvoorbeeld 
wanneer hij zijn fles, fruithapje of 
slaapje moet hebben. Verder vindt 
u hier ook lege bakjes waarbij u het 
naamkaartje van uw kind vindt, 
daarin kunt u alle spullen van uw 
kind leggen wat eventueel nodig is 
voor die morgen.

In alle groepen worden de kinderen 
gezegend en wordt er voor ze 
gebeden. 

Vanaf de 2-jarigen groep leren we 
de kinderen dat ze zelf ook kunnen 
bidden voor iemand anders.  
We moedigen de kinderen hierin aan.

BABY’S

De babygroep is voor de kleintjes 
van 0 tot 1 jaar. Ervaren mede-
werkers passen tijdens de dienst 
op de baby’s. Zij geven de kinderen 
de verzorging die ze nodig hebben 
(zoals de ouders dat aangeven). 
Kinderen kunnen slapen in bedjes, 
spelen in de box of ze worden in 
de speelhoek gezellig bezig ge-
houden. Eten en drinken en luiers 
brengen de ouders zelf mee. 



9

3-JARIGEN

In deze groep kunnen de kinderen 
die 3 jaar zijn volop met elkaar 
spelen. Er is een kort programma 
met zingen, een Bijbelverhaal en 
een verwerking. Kinderen krijgen 
in deze groep wat drinken en een 
koekje. Elke eerste zondag van de 
maand starten ze de ochtend bij 
hun ouders in de Koningsvijver 
(grote samenkomstzaal) en na 
ongeveer 20 minuten gaan ze naar 
hun eigen lokaal voor hun eigen 
programma.

PROGRAMMA VAN 
DE 2- EN 3-JARIGEN
Het materiaal dat wij gebruiken 
is speciaal door Nehemia 
Ministries ontwikkeld en vertelt 
over Gods liefde. De belangrijkste 
boodschap die we deze kinderen 
willen geven, is dat God van hen 
houdt en dat ze heel speciaal 
zijn. We willen in de groepen een 
veilige en geborgen plek creëren 
waar de kinderen de liefde van 
Jezus kunnen ervaren. Daarom 
staat een positieve benadering 
van de kinderen voorop en 
bijvoorbeeld niet het resultaat 
van het werkje.

1-JARIGEN

Alle kinderen tussen de 1 en 2 jaar 
oud kunnen in deze groep heerlijk 
spelen. We zingen liedjes met de 
kinderen en lezen Bijbelverhalen 
voor op hun niveau. Graag vragen 
wij u geen tas(sen) mee te geven 
aan uw kind. In het lokaal vindt u 
lege bakjes met de naam van uw 
kind erop, hier kunt u alle spullen 
in doen die nodig zijn voor die och-
tend. De kinderen drinken en eten 
gezamenlijk tijdens de diensten.

2-JARIGEN

In deze groep spelen alle 2-jarigen 
heerlijk met elkaar! Er is een kort 
programma met zingen, een Bijbel-
verhaal en een verwerking. Drin-
ken, koekjes fruithapjes (helemaal 
klaar) kunt u meegeven, dan geven 
wij dat aan uw zoon of dochter. 
Graag willen wij u erop wijzen dat 
de kinderen op de morgen drinken 
en een koekje krijgen. Indien u toch 
wat mee wilt geven, wilt u dan even 
de naam van uw kind op het hapje/
bekertje zetten. In het lokaal vindt 
u bakjes met de naam van uw kind 
erop, u kunt de spullen van uw kind 
voor die morgen hier in doen.
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Kinderen van groep 1 t/m groep 4 
(dezelfde groep als op de basisschool)

Drie van de vier zondagen is er JesusKids vanaf de start 
van de zondagdienst (10.30 uur).
Kinderen van de onderbouw starten dan in hun eigen lokaal 
en kunnen zich registeren vanaf 10 minuten voor aanvang van 
de dienst. 

Elke eerste zondag van de maand is er JesusKids 
waarbij de kinderen van de onderbouw eerst starten bij hun 
ouders in de grote zaal en na ongeveer 20 minuten naar hun 
eigen lokaal gaan. 

Na ongeveer 15 minuten gaan de groepen naar het grote 
lokaal. Hier zingen we gezamenlijk met alle kinderen van de 
onderbouw en is er een vertelling op een creatieve manier. 
Elke dienst willen we kinderen vertellen over de liefde van 
Jezus. We willen de kinderen meenemen op avontuur met  
Jezus, ze bekendmaken met de Heilige Geest, ze uitdagen om 
te stappen in dit grote avontuur. God ziet ze, Hij kent ze bij 
naam, ze zijn Zijn geliefde kids. Ze zijn nooit te klein voor de 
dingen van Gods koninkrijk. Zij zullen voorop lopen. 

ONDER-
BOUW



en zo veel mogelijk stabiliteit te 
geven is de leiding steeds twee jaar 
betrokken bij dezelfde kinderen. 
Zij groeien op deze manier mee en 
leren de kinderen zo beter kennen 
(en de kinderen hen). 

PROGRAMMA VAN 
DE ONDERBOUW
In ons programma (dat gemaakt 
is door Nehemia Ministries) 
worden de kinderen uitgedaagd 
om hun hart open te stellen 
voor Jezus en leren ze hoe ze 
verschillende principes vanuit de 
Bijbel kunnen toepassen in hun 
persoonlijk leven. 

Elke dienst is er ook een oproep 
om vriend of vriendin van Jezus te 
worden. Ook is er altijd gelegen-
heid voor gebed. Na de vertelling 
gaan de kids weer terug naar hun 
eigen groep. Hier praten ze nog 
na over het onderwerp en kan er 
daarna lekker gespeeld of geknut-
seld worden. 

De kinderen worden de hele tijd 
begeleid door hun eigen leiding. Op 
de groep is altijd minimaal 1 leiding 
en 1 medewerker aanwezig. 

Veiligheid en een vertrouwensband 
ontwikkelen voor onze kinderen 
is één van onze speerpunten. Om 
een goede relatie op te bouwen 

Door samen op zoek te gaan in 
de Bijbel en te bidden, ervaringen 
te delen, te praten, te spelen of te 
knutselen, leren de kinderen wat je 
met Gods Woord in je dagelijkse leven 
kunt doen. 
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BOVEN-
BOUW

Kinderen van groep 5 t/m groep 8
(dezelfde groep als op de basisschool)

De kinderen van de bovenbouw starten bij hun 
ouders in de grote zaal en na ongeveer 20 minuten gaan 
ze naar hun eigen ruimtes. Ze starten daar in hun eigen groep. 
Daar is gelegenheid voor persoonlijk contact, gebed en het 
bouwen van vriendschappen. Daarna volgt een gezamenlijk 
gedeelte met uitleg over Gods Woord en een uitnodiging. Voor 
het verwerken hiervan gaan de kinderen terug naar hun eigen 
groep zodat iedere groep het geleerde op hun eigen niveau 
kan verwerken. Daarna volgt een Fun gedeelte met knutselen, 
sport en spel, een tijd van plezier maken en elkaar ontmoeten. 

Veiligheid en een vertrouwensband ontwikkelen met de kin-
deren is één van onze speerpunten. Om een goede relatie op 
te bouwen en zo veel mogelijk stabiliteit te geven, is de leiding 
steeds 2 jaar betrokken bij dezelfde kinderen. Zij groeien op 
deze manier mee en leren de kinderen zo beter kennen (en de 
kinderen hen).



PROGRAMMA VAN 
DE BOVENBOUW
In ons programma (dat gemaakt 
is door Nehemia Ministries) 
worden de kinderen uitgedaagd 
om een persoonlijke relatie met 
Jezus op te bouwen en leren ze 
hoe ze verschillende principes 
vanuit Gods Woord kunnen 
toepassen in hun persoonlijk 
leven. Er wordt ook aandacht 
besteed aan het leren lezen en 
kennen van de Bijbel. 

Voor de kinderen 
van de bovenbouw-
groepen organiseren 
we 3 keer per jaar 
een gezellige avond 
(op vrijdagavond) 
waarin ontmoeting 
en plezier maken met 
elkaar centraal staat. 

14



15

BZ-GROEP
Sommige kinderen hebben meer aandacht en zorg 
nodig dan andere kinderen. Zij voelen zich gauw onveilig of 
zijn snel geprikkeld. Speciaal voor hen is de BZ-groep. 

Deze groep is kleiner dan andere groepen. 
We werken met vaste structuren die zichtbaar zijn door picto-
grammen. We passen het programma zoveel mogelijk aan op 
het niveau van de kinderen. Er wordt rekening gehouden met 
de mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. De mede-
werkers van deze groep hebben ervaring met deze kinderen in 
hun privé- of werksituatie.

Elk kind draait eerst mee in de reguliere groep. 
Wanneer blijkt dat meer individuele aandacht nodig is, wordt 
dit met u en het hoofd van de BZ-groep besproken om zo 
te bepalen wat het beste is voor uw zoon/dochter. Als u op 
voorhand denkt dat uw zoon/dochter voor deze groep in 
aanmerking komt, neem dan eerst contact op met het hoofd 
van deze groep*. Het is niet mogelijk uw zoon/dochter zomaar 
naar deze groep te brengen. 

De BZ-groep start elke dienst om 10.30 uur.
*U kunt hiervoor mailen naar Kids@nehemia.nl.
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SPAREN
Vanaf groep 1 t/m groep 8 wordt er wekelijks gespaard voor de 
kinderen in Roemenië. Iwan en Corine Reesink, die lid zijn van 
onze gemeente, zijn gaan wonen in Roemenië. Daar dienen 
ze in de gemeente Centrul Christin Nehemia in Campina waar 
ze o.a. met de kinderen werken. Wij willen hen niet alleen met 
geld ondersteunen, maar ook gebedsbetrokkenheid hebben 
bij hen. Daarom zullen we regelmatig contact met hen hebben 
en zo ook relatie gaan ontwikkelen met de kinderen daar.

EN VERDER…

16
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EN VERDER… VERTROUWENSPERSOON
Nehemia Ministries vindt veiligheid in het kinderwerk van 
groot belang.  Daarom hebben we een document opgesteld 
waarin omgangsregels en een gedragscode zijn opgenomen 
zoals die gelden binnen de JesusKids. Elke medewerker dient 
deze te ondertekenen. 

Voor de medewerkers van groep 7 en 8 en de BZ-groep wordt 
een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd. 

Binnen de JesusKids zijn er 2 vertrouwenspersonen die door 
zowel kinderen als ouders benaderd kunnen worden. Dit zijn: 
Ankje Wilbrink 
awilbrink@nehemia.nl
en Pascal van Roosmalen 
kids@nehemia.nl

CARE KIDS
Binnen de gemeente kunnen ouders en/of kinderen een 
beroep doen op  extra aandacht in een moeilijke situatie 
voor het kind en daardoor voor het gezin. We willen graag 
meedenken en helpen om te voorkomen dat in een – voor 
het kind –  moeilijke situatie,  dingen gaan scheefgroeien en 
niet gezond verwerkt worden. Ouders en kinderen kunnen 
zich aanmelden via het hoofd van hun Jesuskids groep of 
rechtstreeks via care@nehemia.nl.
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JOIN
OUR TEAM!

Om alle programma’s voor onze kinderen te realiseren, 
hebben we een grote groep van vrijwilligers nodig. Er is volop 
ruimte om mee te komen helpen bij het kinderwerk. Het is 
een eer om mee te dienen in het kinderwerk. We vinden het 
heel belangrijk dat er met veel plezier en voldoening gewerkt 
wordt, dat iedereen zich gewaardeerd weet en dat de kinde-
ren een waardevolle tijd hebben. 

De taken bij het kinderwerk zijn veelzijdig, waardoor mensen 
met uiteenlopende talenten bij het kinderwerk kunnen dienen 
zoals meedraaien op de groep, zang, muziek, multimedia, 
secretariaat, creatief of sportief enz.

We zullen met elke nieuwe medewerker een gesprek hebben. 
Ook is het mogelijk om een paar keer mee te draaien om zo te 
zien welke groep het beste bij u past. Als u mee gaat draaien, 
wordt u ingezegend voor de taak door het hoofd van de groep. 
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Om er voor te zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn 
van de visie, speerpunten, verwachting van medewerkers etc. 
is er twee keer per jaar een trainingsavond voor kinderwerkers 
een zogenaamde ‘Refreshment JesusKids’. 
De ‘Refreshment JesusKids’ avond bestaat uit kort onderwijs, 
visie delen, basisdingen van het kinderwerk bespreken en er is 
gelegenheid voor gebed. 
 
Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers die werk-
en met kinderen, in hun gedrag rekening houden met wat 
wenselijk en toelaatbaar is. Daarom hebben wij als gemeente 
een gedragscode opgesteld die ondertekend dient te worden 
door iedere medewerker. Voor de medewerkers van groep 7, 
8 en de BZ-groep wordt een VOG (verklaring omtrent gedrag) 
aangevraagd. 
 

WILT U MEE KOMEN HELPEN BIJ DE JESUSKiDS? 
Stuur een e-mail naar: kids@nehemia.nl  
of loop op zondag langs bij het Infopoint voor meer 
informatie. 

MEER INFORMATIE?
Neem gerust contact met ons op. Stuur uw vragen naar:  
kids@nehemia.nl



NEHEMIA.NL


