Kindercanon. Bijbelse verhalen voor kinderen
Uit zowel de pastorale behoeftepeiling die ik in het laatste kwartaal van 2017 hield, als de
bezoeken die ik bij gemeenteleden uit de middengeneratie met kinderen in de basisschoolleeftijd heb afgelegd, blijkt dat er behoefte bestaat aan het vormen van kinderen met behulp van
bijbelse verhalen. Om aan die behoefte tegemoet te komen, hebben kinderen in de leeftijd van
acht tot en met twaalf jaar (groep vier tot en met acht) vanaf dinsdag 3 april 2018 tot en met
dinsdag 10 juli 2018 om de week de gelegenheid van 19.30-20.30 uur in de Maranathakerk
samen te komen rond een bijbels verhaal.
Het uitgangspunt is de kinderen via een kindercanon bekend te maken met bijbelse oerverhalen en hen tegelijkertijd kennis te laten nemen van enkele wellicht minder bekende bijbelse
teksten en genres. Vóór de zomervakantie zullen we ons richten op verhalen uit het Oude Testament. Het streven is de kinderen ook enkele liederen in een vreemde taal zoals het Latijn,
Arabisch, Engels en Deens aan te leren. Bij voldoende belangstelling zal na de zomervakantie
een cyclus van acht verhalen uit het Nieuwe Testament als een vorm van geloofsopvoeding
aan kinderen in de leeftijd van acht tot en met dertien worden aangeboden.
Het programma rond verhalen uit het Oude Testament ziet er als volgt uit:
1. 3 april
2. 17 april
3. 1 mei
4. 15 mei
5. 29 mei
6. 12 juni
7. 26 juni
8. 10 juli

Scheppingmythen. Over leren onderscheiden om orde te scheppen in chaos
De ark van Noach. Grenzen verleggen
Rebekka en Isaak. Hoe herken je een goed persoon om verliefd op te worden?
Rachab en de spionnen. Liegen om het leven van mensen te redden
De roeping van Samuël. Dromen tussen slapen en waken
Esther de advocate. Hoe kom je voor iemand op?
Jona in de ingewanden van een grote vis. Geen gehoor geven aan een bevlogen
beroep
Over psalmen. Dichten, zingen en musiceren

Ook kinderen uit de Evangelie Gemeente Castricum, de rooms-katholieke Parochie De Goede
Herder te Castricum-Bakkum en de Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot zijn van harte
welkom. U kunt uw kind aanmelden via een van de onderstaande contactgegevens.
Ds. Suzan ten Heuw
E-mail: suzantenheuw@pkcastricum.nl
Tel. en WhatsApp: 06-20429675

