
 

 
 

Enquête Kinderen en de Kerkdiensten 

 

Wat vragen we van u/jou? 

Graag vragen we u/jou om onderstaande enquête in te vullen. Bewust is ervoor gekozen om dit niet 
anoniem te doen, om zo ook zicht te krijgen op de verschillende groepen in de gemeente en de 
mogelijkheid te hebben om verhelderende vragen te kunnen stellen. 

Sla de enquête na het invullen op en verstuur per e-mail als bijlage aan jeugdouderling Harm de 
Waard (hwaard@solcon.nl). Uitprinten en bezorgen mag uiteraard ook. 

 

We zien je reactie graag voor 1 augustus retour  
 

 

  



Enquête – kindernevendienst/kinderkerk 

Naam : 

Emailadres : 

Telefoonnummer : 

NB - we zullen deze gegevens alleen gebruiken om uitkomsten van deze enquête terug te koppelen en 
eventueel verhelderende vragen te stellen. 

Heb je kinderen in de leeftijd van: 

☐ 0-4 jaar
☐ 5-11 jaar
☐ 12-14 jaar
☐ 14-18 jaar

Bezoeken jouw kinderen - of hebben ze in het verleden bezocht - de kindernevendienst dan wel de 
huidige kinderkerk? 

☐ Ja, ze bezochten de kindernevendienst
☐ Ja, ze bezochten de kinderkerk
☐ Ja, ze bezochten beiden
☐ Nee, geen van beide

In onderstaande wordt de term “kinderactiviteit” gebruikt, waarbij er geen keuze is gemaakt voor het 
concept kinderkerk dan wel kindernevendienst.  
Vraagstelling is erop gericht om duidelijk te krijgen wat je belangrijk vindt in de kinderactiviteit die 
tijdens (een deel) van de kerkdienst georganiseerd wordt. 

Wil je bij de onderstaande “stellingen” aangeven hoe belangrijk je deze vindt? (keuze aanklikken)
(1 = totaal onbelangrijk, 2= onbelangrijk, 3= neutraal, 4 = belangrijk, 5 = zeer belangrijk)   

1 – 2 – 3 – 4 – 5 De kinderen zijn een groot deel van de kerkdienst aanwezig 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 De kinderen zijn in ieder geval bij begin en eind van kerkdienst aanwezig 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 De kerkdienst is dusdanig ingericht dat het voor kinderen ook begrijpelijk is 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 In de kerkdienst wordt gedeeld wat er in de kinderactiviteit plaats gaat 
vinden of plaats gevonden heeft. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 In de kinderactiviteit moet voldoende tijd zijn om naast het inhoudelijke deel 
ook tijd te hebben voor het sociale aspect 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 De kinderen moeten de kinderactiviteit leuk vinden 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 De kinderactiviteit moet ook laagdrempelig toegankelijk zijn voor kinderen 
van wie hun ouders de kerkdienst niet bezoeken 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 De kinderactiviteit en/of de tieneractiviteit moet kinderen “voorbereiden” op 
de gewone kerkdienst. 



Als je zou mogen kiezen hoe de kinderactiviteit gaat plaats vinden wat heeft dan volgens jou 
meerwaarde? We leggen je graag drie keuzes voor. We vragen je bij elke mogelijkheid aan te geven 
of deze jouw voorkeur heeft of niet. (keuze aanklikken) 
(1= absoluut niet, 2= liever niet, 3 = neutraal, 4= voorkeur, 5= sterke voorkeur) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 Elke week kinderkerk (4-11 jaar) (kinderen worden voor de dienst gebracht 
en na de dienst gehaald door ouders), gecombineerd met om de twee weken 
tienerkerk (12-14 jaar) (tieners komen voor de dienst naar hun eigen 
activiteit en gaan na de dienst weer naar huis)  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 Elke week kindernevendienst (4-12 jaar) (kinderen zijn tussen “de twee 
gebeden” niet in de kerk aanwezig maar elders), gecombineerd met om de 
twee weken tienernevendienst (13-14 jaar) (tieners zijn tussen “de twee 
gebeden” niet in de kerk aanwezig maar elders).  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 Tussenvorm van bovenstaande. Hierbij telkens 3 weken kindernevendienst 
(4-12 jaar). In de 4de week kinderkerk (4-11 jaar) en tienerkerk (12-14 jaar)  

Wat we ook organiseren, we kunnen dit niet zonder gemeenteleden die (mee)helpen. Bij 
deze willen we dan ook (vrijblijvend) je belangstelling peilen voor: (keuze aanklikken)
(1= niks voor mij, 2=waarschijnlijk niet, 3=neutraal, 4= mogelijk, 5=je kunt me noteren) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 organiseren van kinder- en tienerkerk (organiseren en plannen) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 organiseren van kinder- en tienernevendienst (organiseren en plannen) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 leidinggeven aan kinderkerk (leidinggeven op 1 of meer zondagen per jaar) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 leidinggeven bij kindernevendienst (leidinggeven op 1 of meer zondagen) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 leidinggeven aan tienerkerk (leidinggeven op 1 of meer zondagen per jaar) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 leidinggeven bij tienernevendienst (leidinggeven op 1 of meer zondagen) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 helpen bij kinderkerk (zelf niet leiding, maar hand en spandiensten) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 helpen bij kindernevendienst (zelf niet leiding, maar hand en spandiensten) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 helpen bij tienerkerk (zelf niet leiding, maar hand en spandiensten) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 helpen bij tienernevendienst (zelf niet leiding, maar hand en spandiensten) 

Tenslotte, wellicht heb je in de enquête iets gemist, heb je nog een tip voor een kinderactiviteit, of 
misschien wil je nog iets kwijt. We waarderen het als je dat hieronder wilt noteren. 



 

 
 

Kinderen en de kerkdienst 

Achtergrond 

De drie gemeentes welke opgegaan zijn in de PKN te Renkum-Heelsum waren alle drie bekend met 
kindernevendiensten. Dit met nuanceverschillen. 

Voorafgaand aan de fusie is hier een eenduidig beleid op gemaakt, zoals verwoord op de website van 
de kerk: "In elke dienst is er een moment waarop er aandacht is voor de kinderen in de leeftijd van de 
basisschool. Er wordt direct na het gebed om de verlichting door de Heilige Geest een kort gesprek 
met de kinderen gehouden door de voorganger. De kinderen komen daarvoor in de eerste bank zitten. 
Dit gesprek gaat in de regel over het Bijbelgedeelte dat in de nevendienst centraal staat. Bijkomend 
voordeel is dat door dit gesprekje alle gemeenteleden en vooral ook de ouders van de kinderen op de 
hoogte zijn van het thema van de nevendienst. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Bijbel 
Basics van het NBG. Elke week is er een nevendienst voor de kinderen van de basisschool. Een keer per 
twee weken is er een nevendienst voor jongeren van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De 
kinderen komen na het antwoordlied op de preek terug in de kerk." 

Ten tijde van de corona-pandemie en de daaruit voortvloeiende sluiting van de kerkgebouwen is er 
een behoeft ontstaan om voor de kinderen wel een bepaalde vorm van viering op te starten. Vanuit 
een aantal gemeenteleden is in samenspraak met de kerkenraad de kinderkerk georganiseerd. In dit 
concept worden de kinderen voor de start van de (digitale) kerkdienst gebracht en na afloop van de 
(digitale) kerkdienst door de ouders weer opgehaald. Vanwege de langere duur is er meer ruimte 
voor ontmoeting, spel en verwerking. Tevens zijn er mogelijkheden om niet-gebouw-gebonden 
activiteiten te ontplooien (bv. speurtocht). In de praktijk is de kinderkerk aansprekend voor kinderen 
in de leeftijd tot 11 jaar. 

Opvallend is dat daar waar de kindernevendienst zich primair richt op kinderen van ouders welke de 
kerkdienst op dat moment bezoeken, de belangstelling bij de kinderkerk breder is. Ook kinderen van 
ouders die zelf niet de kerkdiensten frequent bezoeken werden gebracht. Onbekend is of dit een 
“corona”-effect, dan wel een “kinderkerk”-effect is. 

 

Probleemstelling 

Met het afnemen van de corona-druk en het weer opstarten van de reguliere kerkdiensten komt de 
vraag naar boven hoe we verder zullen gaan met het thema “kinderen” en “kerkdiensten”. 
Organiseren we weer “gewoon” de kindernevendienst zoals dat voor de coronapandemie 
gebruikelijk was, of zetten we de kinderkerk door zoals die de afgelopen maanden is geweest en 
komt daarmee de kindernevendienst te vervallen? Geen éénvoudige vraag, omdat deze raakt aan 
een tal van onderwerpen. Wat was het doel van de kindernevendienst? Hoe is je visie op de 
kerkdienst? Wat betekent het als kinderen helemaal niet meer participeren in de kerkdienst? Wat 
zou je dan moeten organiseren voor jonge tieners en voor oudere tieners?  Kortom een vraagstelling 
die de kinderen betreft, in ieder geval voor de ouders van belang is, maar eigenlijk de gehele 
gemeente raakt. 

 

 

 



 

 
 

Werkwijze 

In de kerkenraad is gesproken omtrent de voorliggende keuzes. Vanuit de kinderkerk was al een 
soort hybride vorm voorgesteld (afwisseling kinderkerk- en kindernevendienst).  De gedachten zoals 
verwoord bij de probleemstelling zijn allen gepasseerd. Gevraagd is aan de jeugdouderling (Harm) en 
de diaken betrokken bij de kinderkerk (Wilma) om het voortouw te nemen in de meningsvorming 
hieromtrent. 

Ons voorstel is om de maand juli te gebruiken om in de gemeente te horen hoe er over 
kindernevendienst en kinderkerk gedacht wordt. Dit willen we doen middels een enquête. Deze zal 
zo breed mogelijk uitgezet worden (ouders van kinderen, ouders van tieners, leiding kinderkerk, 
leiding kindernevendienst, gemeenteleden die (thans) geen kinderen op de 
kinderkerk/kindernevendienst hebben zitten. 

De uitkomst van de enquête zal als grondlegger gebruikt worden voor een notitie met advies naar de 
kerkenraad, die in september hier een besluit over kan nemen. 

Totdat besluitvorming heeft plaatsgevonden zal de kinderkerk gecontinueerd worden. Dit is vanuit 
praktisch oogpunt gekozen en geenszins een vooruitlopen op besluitvorming. 
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