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KINDERNEVENDIENST ( KND ) 

1. Algemeen 

Kindernevendienst ( knd ) wordt alleen in Uden gehouden . Er is geen knd tijdens de 

schoolvakanties, met uitzondering van de laatste dag van de schoolvakantie. 

De kinderen van de basisschoolleeftijd kunnen tijdens een gedeelte van de dienst deelnemen 

aan de knd . 

2. Bijdrage aan de dienst 

Voor vertrek of na de collecte is er gelegenheid voor de knd voor aanvullende inbreng in de 

dienst .  

3. Projecten 

In relatie tot het kerkelijk jaar wordt  aandacht besteedt aan een project (Advent , 40-dagentijd  

, enz ) . Voor zo ver de inrichting/uiterlijk van de kerkzaal hiervoor moet worden aangepast 

dient contact te worden opgenomen met de koster ivm de (on)mogelijkheden en coördinatie 

met andere activiteiten . 

4. Plaats 

De knd wordt gehouden in consistorie .  

Indien er veel kinderen zijn ( en er is geen tienerkerk ) in  kelder na overleg met de gastheer/-

vrouw .  

Er is een draagbare microfoon , die kan worden gebruikt voor de samenspraak met de 

kinderen in de dienst , waardoor de gemeente ook kan horen wat de kinderen zeggen . 

Vertrek 

Op aanwijzing van de predikant komen de kinderen bijeen bij het liturgisch centrum waar hij 

aandacht schenkt aan het onderwerp van de  knd-dienst . 

Hierna krijgt één van de kinderen de brandende kaars , die naast de paaskaars staat en verlaten 

zij de kerkzaal . 

Terugkeer 

Na de preek waarschuwt de gastheer/-vrouw de knd . 

Hij stelt zich op in de hal en volgt de dienst . 

De gastheer/-vrouw en de leiding van de knd houden oogcontact . 

De kinderen wachten in de hal tot de collecte aanvangt . 

De kinderen keren terug en gaan  op hun plaatsen , tenzij …… 

De kaars wordt bij de paaskaars gezet . 

 


