
1e t/m 4e klas V.O. RelexCat 16 t/m 23 jaar JV 16+ Catechese Follow Me Next

Groep 7 en 8 KidsCat Groep 5 en 6 Benjamin Groep 4 en 5 Kinderdienst+

0 t/m 3 jaar, groep 1 en 2 Kerk op schoot 0 t/m 3 jaar Creche Groep 1 t/m 3 Kinderdienst

Fundering: rol van ouders

Met elkaar een gezellige tijd hebben.

Zelf avond voorbereiden en leiden.

Van elkaar leren in geloofskwesties en persoonlijke 

ontwikkeling. 

Onstaan van vriendschappen of bestaande 

vriendschappen worden versterkt. 

Verhalen en lessen uit de Bijbel leren en

praktisch toepassen.  

- Veilige plek bieden waar ze zich thuis voelen

- Diverse vormen van ontspanning (verweven met 

inhoud)

- Liederen zingen.

Veilige plek bieden

- Gezelligheid met leeftijdsgenootjes

- Ruimte voor Bijbel, boekje, liedje

- Het biedt ouders de mogelijkheid om

samen naar de kerk te gaan

Catechisatie

- In een open sfeer Bijbelse kernwoorden en thema's 

aanleren en die met de eigen leefwereld

verbinden.

- Jongeren ontdekken iets van God en Jezus en 

ervaren/groeien in de persoonlijke band met God.

Club

- Gezelligheid en de onderlinge band staan centraal.

Catechisatie

- Focus op het aanleren van de bijbelse lijn. 

- Basiskennis (belangrijke onderwerpen/thema's)  

inhoud Oude en Nieuwe Testament.

Club

- Gezelligheid en de onderlinge band staan centraal.

Op eenvoudige manier kennismaken met het geloof.

- toegankelijk

Een verdieping van de kernthema’s van de Bijbel en 

met elkaar oefenen in het verwoorden van die thema’s 

naar anderen (ook niet-gelovigen) toe.

- Een basis aanleren in preciezer bijbellezen en het zien 

van grotere verbanden in de Bijbel met betrekking tot 

bepaalde thema’s

Verbondenheid/gezelligheid

- Bijbellezen

- Verdieping bijbelkennis

- Ontdekkend leren

- Als groep zichtbaar en betrokken in kerkdienst

Verbondenheid/gezelligheid

- Bijbellezen

- Verdieping bijbelkennis

- Verdieping van/voorbereiding op de kerkdienst,

zowel praktisch als thematisch

- Betrokkenheid tijdens kerkdienst (kindermomenten)


