
     JAARVERSLAG 2021       
 

Ondanks dat het soms omdenken was hoe we het kinderwerk vorm konden geven, zijn we dankbaar dat er een 
aantal activiteiten wel door konden gaan in 2021. Het jaar 2021 is voor het kinderwerk in Haven een jaar geweest 
waarin we gezocht hebben naar stabiliteit in de activiteiten die al jaren vormgegeven werden. 
Vanuit die basis is opbouw en verhogen van frequentie in de toekomst mogelijk  
 
Nieuwe locatie – Kerkcentrum Goede Rede 
Met dank aan heel wat vrijwilligers, sponsors en de beheers commissie van de Goede Rede hebben we in de 
zomer de opslagruimte in kerkcentrum Goede Rede kunnen opknappen tot een schitterende kinderruimte. 
Binnen Hart voor Haven werd er een ‘sponsor-een-kruk’ actie opgezet waardoor er in korte tijd 25 mooie krukjes 
konden worden gekocht.  
We zijn dankbaar voor deze mooie plek waar we kinderen mogen verwelkomen en mogen vertellen vanuit de 
Bijbel. 
 

      
 
KinderBijbelClub 
Vrijwel elke maand gingen de KinderBijbelClub (KBC) middagen fysiek door. Op momenten dat we geen binnen 
locatie hadden, organiseerde we een buiten speelmiddag op het schoolplein van basisschool ‘de Ark’. 
Vanaf september 2021 hadden we de beschikking over onze eigen kinderruimte waar we de clubmiddagen 
konden houden. Dankbaar zagen we dat de kinderen de weg naar de kinderruimte wisten te vinden en dat er een 
groep van 12-16 kinderen de club bezocht. 
Van januari tot juli was het thema ‘op expeditie’, na de VakantieBijbelClub is het thema ‘Safe’ aangehouden voor 
het nieuwe seizoen. Samen met de kinderen leerden we dat we veilig zijn bij Jezus, hoe bijbelpersonen als Noach, 
Mozes en Daniël op God vertrouwden en dat hun leven in Zijn handen veilig was. 
Het aantal medewerkers dat dit jaar de clubmiddagen leiden was een groepje van 6 betrokken werkers. Voor 
zowel de kinderen als de medewerkers was het elke keer weer een feest om club te houden. 
Bij het opstellen van het jaarplan zijn jaardoelen geformuleerd voor het werven van meer medewerkers en het 
verwezenlijken van het verlangen om ‘alle kinderen in Almere Haven te bereiken met het evangelie’. 
 
 

 



Zondagsschool  
In het afgelopen jaar hebben we met 8 medewerkers de zondagsschool en kindermomenten vormgegeven. 
Er ontstaan mooie gesprekken naar aanleiding van de bijbelverhalen en wat we persoonlijk kunnen leren in het 
volgen van Jezus. We volgden het jaarprogramma van BijbelBasics (Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap) 
De kinderen die de zondagsschool bezoeken zijn tussen de 4 en 10 jaar. Met de kinderen in de bovenbouw steken 
we dieper in op bijbelkennis en het lezen in de Bijbel.  
 
Samen met de kinderen (en hun ouders) geven we aandacht en onze financiële bijdrage aan Jacques, het 
sponsorkind wat we via Compassion mogen ondersteunen. 
 
In 2021 hebben we twee keer een gezinsdienst georganiseerd: 15 augustus de afsluitingsdienst van de VBC en op 
31 oktober het ‘feest van het Licht’. 
 
JoyKids 
Meerdere kinderen in ons netwerk groeien op in een ingewikkelde thuissituatie. Deze kinderen kregen elke week 
in een veilige omgeving, een gezellige middag aangeboden. Deze middagen worden vaak op basis van een thema 
ingericht. We stemmen af op wat de kinderen mee maken en welke signalen zij afgeven in gesprekje over hun 
leefwereld. Het afgelopen jaar gingen de gesprekken met regelmaat over angst, veiligheid en zelfvertrouwen. 
Deze momenten zijn een uitgelezen kans om hen te vertellen dat we veilig zijn in de schuilplaats van de 
Allerhoogste God.  
 
VakantieBijbelClub 
Van maandag 9 tot vrijdag 13 augustus organiseerden we onze jaarlijkse Vakantie 
Bijbel Club. Voor het eerst hielden we ons programma op het grasveld bij de Skills 
Garden in Haven. 
Dit was een groot succes. Zowel ouders en kinderen werden aangetrokken door de 
activiteiten die ze zagen. Kinderen haakten aan bij het programma en ouders konden 
plaatsnemen aan de ouder tafel. 
De eerst dagen ontmoeten we rond de 25 kinderen, later de week namen er meer 35 
- 40 kinderen deel aan het programma. 
We hebben veel kinderen en ouders gesproken, we kregen de mogelijkheid om ze het 
evangelie te vertellen. Met een fantastisch en bedreven team kijken we dankbaar terug 
om deze week waarin we God aan het werk hebben gezien in de kinderen, ouders en 
elkaar. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strategisch Kinderwerk  
Binnen het strategisch kinderwerk zijn er het afgelopen jaar 7 vergaderingen geweest. Samen zochten we naar 
een goede basis voor het kinderwerk Almere breed. Het doel van onze vergaderingen was om elkaar te 
bemoedigen, te inspireren op te bouwen om het kinderwerk in onze wijken vorm te geven.  Het laatste kwartaal 
van het jaar is er een brainstorm vergadering belegd om tot een visiedocument voor het kinderwerk te komen. 
De uitwerking loopt door het nieuwe jaar in.  
Rondom de feestdagen konden we, met dank aan sponsors, evangelisatie materiaal aanschaffen en op meerdere 
plekken in de stad en op scholen uitdelen.  
 



Activiteiten in de buurt 
Waar mogelijk hebben we in de wijk en onder ouders, die aangegeven dat ze op de 
hoogte gehouden willen worden, bekendheid gegeven aan de activiteiten van het 
kinderwerk. Door alle maatregelen die gelden was het dit jaar op minder scholen 
mogelijk om materialen uit delen. Rondom Pasen hebben we samen met het 
jongerenwerk de Paas challenge ‘Op weg naar Jeruzalem’ van JongProtestant in de wijk 
uitgezet. We bidden dat dit kinderen, jongeren en volwassenen bij het kruis van Jezus 
heeft gebracht.  Als alternatief op Halloween organiseerden we, na de gezinsdienst, een 
pannenkoekenfeest waar ongeveer 30 kinderen kwamen en genoten. 

 
 

 
Taalgroep /huiswerk begeleiding voor kinderen 
In de periode dat, begin 2021, de scholen gesloten waren, is er door 6 medewerkers huiswerkbegeleiding aan 
geboden aan kinderen in de basisschoolleeftijd.  
 
Vanaf oktober 2021 zijn de taalgroepen weer gestart en was er ook taalles voor kinderen. Deze 
begeleidingsmomenten werden door 2 kinderen bezocht. Tijdens de taallessen werkten we aan woordenschat 
en taalbegrip door middel van spelletjes, voorlezen en doe- opdrachten. 
 

 
 


