
Een kindervergadering 

 

Eens in het jaar, of eens in de twee jaar, kun je de kinderen die bij de gemeente horen uitnodigen 
voor een ‘kindervergadering’.  Doel van de vergadering is dat ze beseffen dat ze deel uit maken van 
de gemeente en dat hun stem ook van waarde is. Daarnaast is het een goede manier om te horen of 
je als jeugdouderling/leiding van de kindernevendienst/clubs op de goede weg bent. Vinden ze de 
activiteiten leuk en komen ze graag? De vergadering kan bijvoorbeeld aansluitend aan de dienst, of 
tijdens een catecheseavond plaatsvinden. Let op de leeftijd van de kinderen die je uitnodigt, dat kan 
bijvoorbeeld prima alleen de bovenbouw van de basisschool zijn (groep 6, 7 en 8). 

Nodig de kinderen uit voor de vergadering en doe dat grondig. Dat betekent dat ze van te voren per 
post voor worden uitgenodigd en dat in de uitnodiging een echte agenda staat beschreven, met 
daarbij een uitleg, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden. Maak ook duidelijk waarom en waartoe 
je ze uitnodigt: je wilt naar ze luisteren. Laat ze ook beseffen dat niet ieder idee dat ze inbrengen in 
praktijk kan worden gebracht, maar dat wel elk serieus idee besproken wordt.  

Op de agenda staan zaken als:  

• Voel je je welkom in de kerk? 
• Wat zijn tips en tops voor de dominee en de jeugdouderling? 
• Welke activiteit vond je het leukste het afgelopen jaar?  
• Wat heb je gemist in de activiteiten van de kerk het afgelopen jaar?  
• Heb je nog ideeën voor leuke activiteiten of thema’s?  
• Wat wil je verder nog zeggen?  

Natuurlijk kan er ook ruimte zijn om de verschillende activiteiten langs te lopen:  zoals 
kindernevendienst, catechese, kamp, etc.  

Maak het gezellig, met wat te drinken, open de vergadering met een gebed of tekst. Rond de 
vergadering af met een samenvatting en vertel duidelijk wat je met de resultaten gaat doen en hoe 
de kinderen daar later meer over kunnen horen. Sluit de vergadering af door de kinderen te 
bedanken voor hun inbreng en aandacht. 

Wat levert een ‘kindervergadering’ op?  

Het levert betrokken kinderen op, die weten dat hun inbreng in de kerk gehoord wordt. Daardoor 
gaan ze ook actief meedenken. Zo had de koster eens bedacht om de kaarsen die de kinderen vanuit 
de kerk meenamen naar de kindernevendienst (het licht van Christus ging met hen mee), te 
vervangen door een ledkaars. De kinderen waren het er niet mee eens. Dát was het licht van Christus 
niet, deze ‘nepkaars’ was niet ontstoken aan de Paaskaars. Dat het veiliger was snapten ze en ook 
het argument dat de koster overal druppels kaarsvet vond begrepen ze. Maar ze wilden geen afstand 
doen van dat ‘licht van Christus’ en dus weer een brandende kaars tijdens de kindernevendienst in 
hun midden hebben. Hier werd tijdens de vergadering over gesproken. Over de praktische kant én 
over de liturgische betekenis. 

En natuurlijk heb je als vrijwilligers in het jeugdwerk na de vergadering een goede feedback, een 
schat aan nieuwe ideeën en ga je het seizoen in met kinderen die zich ergens aan willen verbinden. 
Ze voelen zich betrokken! 


