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Kindernevendienst

Overzicht programma

Kindernevendienst

Introductie thema
Stel de kinderen eerst deze vragen
• Ken jij mensen met een handicap?
• Bijvoorbeeld mensen die niet goed kunnen zien, lopen of horen?
• Weet jij wat voor hulpmiddelen deze mensen vaak gebruiken?

Introductie thema
Lied

3

Verhaal Bartimeüs
Gesprek

4

Activiteit
Lied

6-7

Napraten
Knutseltijdd

8

2

Vertel
In Afrika is dat wel anders. Daar kun je niet naar school als je blind bent.
Niemand houdt echt rekening met je. Soms kan een operatie aan je ogen
helpen, maar daar is vaak geen geld voor. Of er zijn niet genoeg dokters.
In de kerk halen we vandaag geld op voor SeeYou. SeeYou werkt in Afrika
en zorgt ervoor dat kinderen geopereerd kunnen worden, bijvoorbeeld
aan hun ogen. Of dat ze speciale lesboeken in braille krijgen zodat ze
naar school kunnen. In de kindernevendienst gaan we hierover ook
praten en werken.

Lied
• V
 an top tot teen
Marcel en Lydia Zimmer
Youtube
• Wie Ben Jij - met plaatjes
Youtube
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Verhaal Bartimeüs (Marcus 10: 46-57)
Het is leuk om dit verhaal te vertellen als toneelspel met attributen.
Bijvoorbeeld een oude (verhuis)deken als bedelaarsmantel, die je achterlaat.
Ook kun je een groep kinderen publiek laten spelen. Steeds als Bartimeüs
roept: ‘Jezus heb medelijden met mij’, moeten de kinderen heel hard
‘houd je mond’ roepen.

Of bekijk dit filmpje op YouTube:
Kinderverhaal: Bartimeüs

Gesprek
• Bartimeüs moet bedelen.
Wat vind je daarvan?
• Hoe gingen de mensen met hem om?
• Kijk eens naar Jezus. Hoe ging Hij om met
mensen zoals Bartimeüs?
• Als jij iemand ziet met een handicap,
wat denk je dan?
• Stel: je bent blind, je kunt niet zien.
Wat kun je dan allemaal wel?
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Activiteit
Een paar mogelijkheden, allemaal geschikt voor kinderen
vanaf een jaar of vier.

Waar ben ik?
Nodig Blinddoek en verschillende voorwerpen.
Doel Ontdek hoe het is als je niet kunt zien.
De groep verspreidt zich in de ruimte, iedereen heeft een voorwerp in de
handen: een sleutel, een vork, een boek, etc. Een persoon wordt geblinddoekt.
Kan hij/zij iedereen vinden? Weet hij/zij wie wie is en wat iemand bij zich heeft?

Alledaags
Nodig
Blinddoek, materiaal voor alledaagse bezigheden. Bijvoorbeeld brood,
bord, smeermes en pindakaas, schoenen, tandenborstel.
Doel
Ontdek hoe je beperkt wordt in alledaagse dingen.
Vertel de kinderen dat ze een alledaagse handeling moeten uitvoeren zonder
dat ze daarbij kunnen zien. Misschien denken kinderen dat het een makkie is.
Maar is dat ook echt zo? Blinddoek een van de kinderen of als dit kan meerdere
kinderen. Laat hen een gewone activiteit uitvoeren. Bijvoorbeeld een boterham
met pindakaas smeren, tanden poetsen of hun schoenen of jas aantrekken.

Blinddoek een of meerdere kinderen en koppel hen aan een maatje.
Heb je een blindegeleidestok of een alternatief, dan kunnen de kinderen
daar eventueel ook gebruik van maken. Geef hen de opdracht om het parcours
te lopen, zonder te vallen, te stoten of op elkaar te botsen. Richt het parcours
zo in dat het past bij de leeftijd van de groep.

Lied
Luister samen naar het liedje over Hana.
Hana - Samen lopen
Youtube

Parcours
Nodig Blinddoek en eventueel een stok.
Doel Ontdek hoe moeilijk het is om veilig over straat te gaan.
De weg naar je eigen huis, naar school of naar de winkel, kun je zo lopen.
Zonder na te denken kom je op de juiste plek terecht. Maar hoe is het om
de weg te moeten zoeken als je blind bent?
Dat gaan we nu ontdekken. Zet een kort parcours uit in de zaal.
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Napraten
• Welke kansen heb jij? (Denk aan: onderwijs, sport, beroep kiezen, iets
nieuws leren)
• Hoeveel kansen heeft een kind met een beperking in een Afrikaans land?
• Jezus zegt tegen Bartimeüs: ‘Houd moed.’ Hoe kun je iemand die bijna
blind is moed geven?

Vertel wat SeeYou doet

Wat kunnen wij doen voor deze kinderen?
Bedenk samen sponsoracties en kies er 1 uit om te gaan doen.

Knutseltijd
Aan de slag met het SeeYou Doeboek voor kinderen.

SeeYou
Doeboek
Ik zie je!
Je bent welkom
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