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We weten dat Jezus van ons Houdt, 
Ontdekken dat God te vertrouwen is en 

Vieren dat we met Hem mogen leven. 

Verlangen voor kids
We hebben al vaker benoemd dat onze kids
belangrijk zijn, dat ze talrijk zijn in 055 en we door
Kids First een plek willen creëren waar kinderen
en jongeren zich welkom voelen zoals ze zijn.  
We hebben gepraat over wat ons verlangen is
voor de kids en hebben gesproken over hoe we 
 dit willen doen en dat hebben we in een zin
uitgeschreven:

Inclusief kidswerk 
We willen dat Kids toegankelijk is voor kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben of
het ingewikkeld vinden om te komen of mee te doen. Om dit te realiseren zijn we nog aan het
onderzoeken wat onze kids nodig hebben.  Heb jij ervaringen en/of ideeën over hoe we dit
kunnen doen en wil je meedenken of meedoen? Neem dan contact op met
kids@mozaiek055.nl

Wil jij meehelpen met het kidswerk? Meld je dan aan via: kids@mozaiek055.nl

Tot de volgende nieuwsbrief kids!

Nieuwsbrief Kids

De praktijk 
Concreet zijn we na gaan denken hoe dit verlangen vorm te geven binnen het kinderwerk. Het
idee dat daaruit is gekomen is een 6 weeks themaprogramma, die we zelf samenstellen voor
alle groepen  van 0 t/m 12 jaar. Omdat we hier nog geen ervaring mee hebben gaan we de
veertigdagentijd gebruiken om een zelf samengesteld programma te draaien - een proeftuin.
De basis hiervoor ligt in bestaande programma's.  Het idee is om iedere zondag het accent op
een andere verwerkingsvorm te leggen en af te sluiten met een feest.  

Kids mozaiek055
Het afgelopen anderhalf jaar hebben onze
kidswerkers gepionierd binnen Mozaiek055.
Op de meeste zondagen kunnen we daardoor
een programma aanbieden voor alle groepen.  
We zijn dankbaar voor onze kidswerkers en
wat zij tot nu toe hebben gedaan. 
De afgelopen maanden is een denktank bezig
geweest met de visie op ons Kidswerk. 
In december hebben we tijdens een
bijeenkomst de eerste ideeën en gedachtes
gedeeld en om feedback en input gevraagd.
Daar zijn we mee aan de slag gegaan. 


