
 
 

Kinderweek 2022 
Wij zijn ontzettend blij dat we ook dit jaar weer een kinderweek mogen vieren. Het thema van 

dit jaar is ‘Alles Andersom’. Tijdens deze week horen we verhalen over het leven van Jezus op 

deze aarde en hoe bij Hem alles andersom ging vergeleken bij ons. We volgen Hem vanaf Zijn 

geboorte tot aan Zijn sterven en opstanding. Daarnaast maken we mooie knutselwerkjes, 

zingen we liedjes en doen we nog veel meer leuke dingen.  

 

 

Giftenpot 
Bij de ingang van de Boomgaard staat weer een giftenpot. Iedere gift 

is welkom! Met het opgehaalde geld zullen we de onkosten die we 

maken tijdens de kinderweek bekostigen.  

 

De wedstrijd 

Patrick en Monique zijn voor hun grote talentenshow op zoek naar talenten, maar die hebben 

zij nog niet gevonden. Daarom hebben ze jouw hulp nodig! Ben jij ergens ontzettend goed in? 

Maak dan een foto of filmpje daarvan en stuur deze voor donderdag 19 augustus naar 

info.kinderweek@gmail.com en wie weet win jij tijdens de prijsuitreiking op vrijdag wel een 

mooie prijs.    

Voor meer informatie kun je dit leuke filmpje bekijken: https://youtu.be/03QBQIuFVJ8  

 

 

Foto’s  
Iedere dag worden de foto’s online gezet op de website. Heeft u liever niet dat 

er foto’s van uw kind gepubliceerd worden? Laat het ons dan even weten.  

Op de hoogte blijven van de kinderweek? Like ons op Facebook: Kinderweek of 

volg ons op Instagram: kinderweek.bovenhardinxveld. 

mailto:info.kinderweek@gmail.com
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Adressen  

De Boomgaard: Paulus Potterstraat 20, 3372 XL, Hardinxveld-Giessendam 

Kerkgebouw: Kerkplein 1, 3372 DE, Hardinxveld-Giessendam 

 

 

Vragen  
Vragen kunt u mailen naar info.kinderweek@gmail.com of spreek een 

vrijwilliger aan!  

 

 

 

Slotdag 
Op vrijdag willen we met alle kinderen en ouders de kinderweek afsluiten. Overdag worden de 

kinderen verwacht in de Boomgaard en ’s avonds zal de afsluiting plaatsvinden in het 

kerkgebouw van de Hervormde Gemeente in Boven-Hardinxveld. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

• De kinderen van 4 t/m 6 jaar hebben van 9.00 tot 11.30 uur een standaard 

programma in de Boomgaard. Om 17.30 uur zijn de kinderen weer welkom om samen 

met alle kinderen pannenkoeken te eten en mee te gaan naar de kerk.  

• De kinderen van 7 t/m 10 jaar beginnen om 14.00 in de Boomgaard. Hier volgen zij 

tot het eten een speciaal programma inclusief een groot toneelstuk. De kinderen 

zullen tussendoor niet meer naar huis gaan.  

• De 11-/12-jarigen worden om 8.30 verwacht bij de Boomgaard. Rond 11.45 is hun 

programma klaar. Om 16.30 uur zijn de kinderen weer welkom om met de andere 

kinderen het toneelstuk te zien, pannenkoeken mee te eten en mee te lopen naar de 

kerk.  

 

 

Slotavond  
De slotavond start om 18:30 uur in het kerkgebouw van de Hervormde 

Gemeente in Boven-Hardinxveld. Iedereen is van harte welkom om de afsluiting 

bij te wonen. De avond is ook te volgen via de livestream van de kerk: 

https://www.hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl/.  

Tijdens de afsluiting zullen we de liedjes zingen die we tijdens de kinderweek 

geleerd hebben, luisteren we naar een mooi verhaal en bekijken we de foto’s 

die gemaakt zijn. Na afloop van de avond wordt er koffie, thee en limonade 

geschonken.  

 

 

https://www.hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl/

