13 oktober 2019

Jona

8 december 2019

Kerstverhaal

Jona gaat op reis, en hij neemt
mee....NEEM DEZE KEER ZELF
IETS MEE VOOR IN DE KOFFER.
Jona moet op reis. Maar hij gaat
de verkeerde kant op. Dat gaat niet
helemaal goed. Gelukkig is daar de
grote vis. Ga mee in de boot, en
kruip uit de vis.

Maria krijgt een baby’tje. Het is een
heel bijzonder kindje. Het is baby
Jezus. De engelen zingen van hem.
En herders komen naar hem kijken.
Kom jij ook?

Wat is de Peuterkerk?
De Peuterkerk is een viering voor baby’s,
peuters en kleuters van 0 t/m 4
jaar en hun ouders, grootouders
of oppas. Een oudere broer of
zus is natuurlijk ook welkom.
In de viering beginnen we met
het licht en we sluiten af met
de zegen. We zingen
eenvoudige liedjes op bekende
kinderwijsjes. Het bijbelverhaal
wordt zo verteld dat de kinderen
volop mee kunnen doen.
De Peuterkerk is een eerste
kennismaking met de kerk en het
samen vieren. Onze ervaring is
dat kinderen en volwassenen
het heel erg leuk vinden!
Dus kom kijken en meedoen.
Van harte welkom!
De viering duurt een half uur en na afloop kunnen
de kinderen spelen en is er koffie en limonade.

13 oktober, 8 december 2019
9 feb, 29 maart, 21 juni 2020
Aanvang 16:00, toegang gratis

Meer informatie: pg-alkmaar.nl
peuterkerk@gmail.com

9 februari 2020

De Ark
van Noach

13 oktober, 8 december 2019
9 feb, 29 maart, 21 juni 2020
Aanvang 16:00, toegang gratis

De Blije Mare
Kajakstraat 60 Alkmaar
pg-alkmaar.nl
peuterkerk@gmail.com

29 maart 2020

De goede
Herder

Eén, twee, drie...waar is
nummer vier? Schaapje,
schaapje, waar ben je nou?
Ga samen
met de
herder op
zoek naar
het schaap
dat kwijt is.
Wie weet
vind jij het wel!

Er is heel veel water. Zo veel water
dat de aarde niet meer te zien is.
Gelukkig is er een ark. Op die ark
varen Noach en alle dieren mee.
Neem ook jouw
eigen dierenknuffel mee!

21 juni 2020

De Schepping

Ken jij de maan? En de zon?
En zie je de blauwe lucht en de
witte wolken? Word jij ook blij van
een konijntje, een poes of van
mooie bloemen?
God ook! Hij maakte het allemaal
en zag dat alles heel goed was.

