
Kerst  voor kinderen in de RK Adrianuskerk in Naaldwijk. 
Bij de meeste mensen staat de kerstboom al weer in huis en ook buiten is steeds meer kerstverlichting te 
zien tijdens deze donkere dagen voor kerst. Ook de advent periode is weer aangebroken, de 4 weken voor 
kerst, waarbij we in de kerk toeleven naar kerst. Voor, tijdens en na de kerst zijn er ook diverse activiteiten 
en vieringen voor kinderen. Deze vieringen zijn tevens een mooie gelegenheid, om de kinderen die dit jaar 
hun eerste Heilige Communie doen, kennis te laten maken met de kerk en de kinderen die hun communie 
hebben gedaan naar de kerk te laten komen. Verder zal vanaf zondag 11 december 2022 de Kerststal 
buiten op het plein voor de kerk te bezichtigen zijn.  
 
Agenda voor kinderen in de kerk: 
Zondag 18 december 2022 om 11:00 uur, vierde zondag van Advent:  
Kinderwoorddienst*, voor kinderen van groep 1 tot en met 8. De kinderen houden in een aparte ruimte een 
eigen bijeenkomst, waarbij zij luisteren naar een verhaal en gaan knutselen.* 
 
Zaterdag 24 december 2022 om 18:30 uur, Kerstavond in de kerk: 
Op deze avond is er een gezinsviering voor de hele familie. Voor de 
kleuters van groep 1 en 2 zal er een aparte kinderwoorddienst worden 
gehouden, waarbij zij luisteren naar het verhaal over kerst en gaan 
knutselen.* Voor de gezinsviering zijn wij nog op zoek naar kinderen die 
iets willen voorlezen of op een andere manier willen helpen. Opgeven kan 
bij Marja van den Berg 06-53514504. 
 
Kindje wiegen op eerste kerstdag 25 december 2022 om 13:00 uur 
Op eerste kerstdag is er om 13:00 uur een korte viering voor gezinnen met 
jonge kinderen. Het kerstverhaal wordt gespeeld en met elkaar worden er 
bekende kerstliedjes gezongen. Alle kinderen zijn welkom en mogen een 
theedoek mee nemen. Daarmee kunnen de kinderen als herdertje verkleed aan het spel deelnemen. Het 
kind in de kribbe nodigt je met liefde uit om zijn geboortefeest in de kerk mee te maken.  
 
Kerstvakantie 2022-2023 
Tijdens de kerstvakantie is er op woensdag middag Open Kerk. Er kan dan van 14:00 uur tot 16:00 uur een 
kijkje worden genomen in de kerk.  
 
Zondag 8 januari 2023, om 11:00 uur viering drie koningen. 
Kinderwoorddienst*, voor kinderen van groep 1 tot en met 8. Tijdens deze kinderwoorddienst, gaan de 
kinderen als koning een speurtocht doen door diverse ruimtes in de kerk en gaan zij net als de drie 
koningen op reis. Onderweg vinden zij de cadeaus die de koningen in de stal aan het kindje Jezus geven. 
De kinderen komen als koningen de kerk in en leggen de gevonden cadeaus in de stal.*  
 

* Voor aanvang van de kinderwoorddienst, kunnen de kinderen met hun ouder(s) en/of begeleider(s) 
plaatsnemen in de kerk. Na de opening van de viering zullen zij door de voorganger naar voren worden 
geroepen, om vervolgens met de begeleiding van de kinderwoorddienst, naar de aparte ruimte te gaan. 
Tijdens de viering komen de kinderen ook weer terug in de kerk.  
 

Er is dus genoeg te doen voor de kinderen in de kerk! Wij hopen dan ook dat er veel kinderen en hun 
ouders de weg naar de kerk weten te vinden.  
 
Wil je meer informatie over de Kinderwoorddiensten, dan kun je op de Joannesschool terecht bij Corrola vd 
Laar moeder van Mirthe (groep 7) en Yenthe (groep 5). Op de Regenboog kan dit bij Priscilla Buijs moeder 
van Lucas (groep 4b) en Esmee (groep 4a)  
 
 


