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Protestantse Gemeente De Lichtbron organiseert tien keer per jaar Kinderclub, nu voor
het tweede seizoen. Per keer doen zo’n 20 tot 25 kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar
mee. Niet alleen maar kinderen uit de kerk zelf; er komen vriendjes en vriendinnetjes
mee, kinderen van de vlakbij gelegen basisschool of uit de buurt. Die hebben lang niet
altijd iets met de kerk. Jantine Veenhof, predikant van De Lichtbron, vertelt: “Ik ben in deze
gemeente beroepen om een nieuwe wind te laten waaien, om een missionair geluid te
laten horen en om jonge mensen aan te spreken. In de kerk, maar ook in de buurt. De
Kinderclub bestaat voor ongeveer de helft uit kinderen die geen lid zijn van de gemeente.”
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- Gebruik de contacten op de club om
een netwerk van ouders op te starten.
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