
Kliederkerk: een bijzondere plek voor kinderen van 0 -12 jaar en 
(groot)ouders. Kliederkerk is voor alle kinderen en (groot)ouders: al dan 
niet-kerkelijk, Rooms-Katholiek, Protestant, of alles wat daar tussenin zit of 
niet in een hokje te vatten is. Kliederkerk is er omdat je het mooi vindt als 
je kinderen wat van de verhalen uit de Bijbel meekrijgen. Kliederkerk is vrij: 
er wordt niets opgedrongen. Kinderen kruipen of lopen rond, knutselen en 
kliederen. Tegelijk biedt het inhoud. Een goed verhaal. Muziek. Knutselen. 
Proefjes. Samen eten. Het is een feest!

Kom naar de kliederkerk, waar we actief en creatief aan de slag gaan met 
verschillende activiteiten rondom een wonderlijke visvangst. We beginnen 
dit keer om 14.00 u na een kleine inloopactiviteit direct met een viering in 
het Stiltecentrum, gevolgd door een reeks activiteiten waar kinderen van alle 
leeftijden hun creativiteit kwijt kunnen of op ontdekkingstocht kunnen gaan 
(regenlaarzen aanbevolen).
Bij het viermoment zullen we in elk geval dit lied zingen: ‘Visje visje in het 
water’, een voorbeeld om te oefenen (met tekst) vind je hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=cCH0ETercxs. 

We sluiten af met limonade, koffie en thee in een high tea stijl. Neem lekkere 
baksels mee om met elkaar te delen, zoet of hartig. Opgeven van tevoren is 
fijn! Dit kan via de mail of app bij Amalia (kliederkerk.openhof@gmail.com) of 
Fulco (06 13531786). Niet in de gelegenheid om te komen? De eerstvolgende 
Kliederkerk is op 27 mei.

Het Kliederkerkteam!

18 februari

Kliederkerk 
zondag 18 februari
om 14:00-15:30 u

  “Open Hof”
Hesseplaats 441

Raar maar waar!
Heb je ooit wel iets heel 
raars gehoord, wat toch 

echt waar bleek te zijn? De 
visser Petrus wist ook niet 
wat hij hoorde. Toch volg-
de hij de aanwijzingen die 

hij kreeg op en kwam 
voor een grote verrassing 
te staan. Nieuwsgierig? 

Kom naar de Kliederkerk 
in Open Hof, op 

zondag 18 februari. 

KNUTSELEN 
Ongedwongen. 

Diepgang. 
Positief. Fris.

Neem gerust 
buren, vrienden of 

familie mee.
Het kost niks. 

Vrijwillige 
bijdrage mag.

“OPEN HOF”
Hier werken Rooms-Katholieken 

en Protestanten samen.

Aanmelden bij:
Fulco Timmers 06 13531786

fjtimmers@openhof-ommoord.nl


