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Hoi kids & ouders, 

En zo is het inmiddels weer herfst en gaan we in sneltreinvaart richting de herfst fair, het 
adventsproject en kerst. Na een heerlijke lange zomervakantie zijn we allemaal weer druk in de weer 
op school en het werk. De kinderkerk is ook weer van start gegaan. De eerste vergadering is alweer 
achter de rug en we hebben mooie plannen gemaakt.  
 

Op zaterdag 9 november organiseren we voor de 10e keer 
de herfst fair. Een super leuke dag in buurthuis de Korf in 
Vlijmen. We verkopen veel tweede handsspullen, 
speelgoed en boeken, er zijn leuke (kinder)prijzen te 
winnen, leuke kadootjes te koop, mooie bloemen en 
lekker eten en drinken! De entree is gratis en het geld dat 
we verdienen gaat naar onze mooie kerk. 
 Kom je ook met je papa & mama, broertje of zusje en opa 
en oma? We zien jullie graag! 
 

                                                
 
Vanaf zondag  1 december starten we met het adventsproject. Het gaat over  ‘Geef Licht’. Mooie 
verhalen, platen van kerkramen en leuke knutsels. Kom zelf en doe gezellig mee! 
 
Tot slot zijn we een leuk plan aan het bedenken voor de familie dienst op 1e kerstdag. Binnenkort 
overleggen we met onze dominee Margo. Je hoort snel wat we gaan doen, want zonder jullie wordt 
het natuurlijk helemaal niets! Heb je zelf een idee, mail dan even naar ons (mailadres hieronder). 
 
We zien je graag op zondag om 10.00 uur in de kerk. En wil je een vriendje  of vriendinnetje 
meenemen? Dat kan altijd! Vinden we heel gezellig. 
 

Tot in de kinderkerk!  Hartelijke groet,  Anja, Marja, Tamara en Jacqueline  

Kinderkerk Vlijmen 

 

 
 

 

Heb jij of hebben je ouders vragen? Mail ons gerust! Meer info? Kijk op onze website of onze 

facebook pagina Kerk Vlijmen of in het kerkblad.    

 

 

 

 

En ben jij wel eens in een 
kliederkerk geweest? Dat 
klinkt wel heel tof vind je 
niet? Sinds kort helpen we 
mee bij de organisatie 
hiervan in Drunen. 5 keer 
per jaar kan je mee doen. 
Van 13.00 tot 15.00 uur 
kan je spelen, knutselen, 
naar een verhaal luisteren 
en lekker wat eten en 
drinken. Voor alle kids van 
de basisschool.  Iedereen 
is welkom.  
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