
 

Beste Gast!  

 

Alvast van harte welkom bij ons in Baptistengemeente Amersfoort! Leuk dat je gaat 
komen! 

 

Bij deze willen we je graag informeren over het Kinderwerk op zondagochtend. 

 

Baby, dreumes of peuter 

Heb je een kindje jonger dan 4 jaar, dan ben je vanaf 9:45 uur welkom in het 
kinderdagverblijf “De kleine stad” van de SKA. Met ons eigen team kinderwerkers 
mogen we gebruik maken van deze prachtige locatie. Je kunt via een gang rechts 
achterin de kerkzaal, achter klapdeuren, naar de baby- en peutergroep lopen. Heb 
je een kinderwagen bij je? Dan neem je de hoofdingang van het kinderdagverblijf. 
Je loopt dan helemaal om het gebouw heen, tot aan het tuinhek. Daar kun je naar 
binnen. De deurcode is 3648#.  

Wat breng je mee? 

• Luiers en luierdoekjes 
• Reservekleding 
• Evt. eigen beker 
• Evt. eigen slabbetje 
• Evt. een tussendoortje (Voor peuters hebben we evt. diksap en een 

biscuitje.) 
• Graag in een tas met naam. 

Als je kindje bij ons gaat slapen, voeg je daaraan toe: 

• Een eigen wagenbak 
• Óf een eigen matrashoesje, laken en trappelzak o.i.d.  

De kinderwerkers zullen vragen naar je 06-nummer zodat ze je kunnen bereiken 
via SMS of Whatsapp, als je kindje bijv. ontroostbaar is. Stem met hen even af wat 
zij moeten weten. Je kunt hen herkennen aan hun BGA naambadge.  

Kinderen in de basisschoolleeftijd 

Is je zoon of dochter ouder? Hartstikke leuk als hij of zij onze kinderdienst mee 
komt maken! Onze Kinderwerk groepen zijn momenteel verdeeld in een groep 1/2, 
een groep 3/4, een groep 5/6 en een groep 7/8. Voor de onderbouw is er elke 



zondag kinderdienst. De bovenbouw groepen zitten eens in de zoveel tijd in de 
grote dienst.  

Alle kinderen starten bij hun ouders / verzorgers in de bank. Na ongeveer 15 
minuten zal de dienstleiding aankondigen dat de kinderdiensten gaan beginnen. 
De kinderen van groep 1/2 en groep 3/4 verzamelen rechts achterin bij de 
klapdeuren. Daar worden ze opgewacht door hun kinderwerkers die felgekleurde 
groepsnummers omhoog steken. Groep 5/6 komt samen in zaal 4 rechts voorin de 
kerkzaal. Groep 7/8 zit in zaal 2 achterin de kerk.  

Groep 1/2 en groep 3/4 lopen gezamenlijk, binnendoor, naar de BSO ruimtes van 
het SKA kinderdagverblijf. Aan einde van de dienst komen ze ook samen weer 
terug! In de meeste diensten verzamelen de kinderen zich dan voorin de kerk, net 
voorafgaand aan de Zegen en het slotlied. 

De kinderen krijgen in de kinderdienst limonade en een koekje. Heeft je kind een 
allergie; zorg dan dat dit bij ons bekend is!  

Voelde je je thuis bij ons en ga je vaker komen? Neem dan gerust contact op via de 
website of via jeugd@baptisten-amersfoort.nl. 

 

Hartelijke groet en graag tot ziens! 

 

Marijke Elsenaar 

Praktisch coördinator Jeugdwerk 
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