Live-uitzending
Aanstaande zaterdag is het eindelijk zover, met zo’n 2.000 kinderen hopen we digitaal samen te
komen. We zien ernaar uit. Via www.kinderappel.nl kun je de Youtube link van de livestream vinden.
Mocht op een of andere wijze er tijdens de livestream een storing zijn, houdt dan www.kinderappel.nl
in de gaten. Via deze website communiceren wij de nodige informatie voor het kinderappel.

Inloggen Kahoot
Wat betreft het inloggen bij Kahoot tijdens de uitzending: Download vooraf de app van Kahoot of ga
tijdig naar de website www.kahoot.it. Tijdens de livestream wordt er een PIN getoond waarmee
ingelogd kan worden.
Wat betreft de nickname: wanneer er als groep samen gespeeld wordt, dan graag de naam van het
kerkgenootschap en plaatsnaam vermelden. Bijvoorbeeld CGK-Sliedrecht Beth-El of HG-Waarder.
Wanneer de kinderen individueel (thuis) meespelen dan kunnen ze hun eigen naam vermelden.

Programma kinderappel 2021
Het programma start om 10.00 uur en duurt maximaal tot 11.15 uur. Het is volgt opgebouwd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welkom
Zingen Psalm 84:2
Gebed
Bijbellezing Psalm 84
Zingen “Als een hert”
Bijbelvertelling door ds. J.A. van den Berg
Zingen Psalm 84:6
Uitleg Kahoot
Kahoot quiz
Zingen “Heer’ onze God”
Vogels kijken met ds. M. Bot
Aanleren themalied
Zingen Psalm 42:1
Dankgebed
Afsluiting
Themalied

Na dit programma kunnen jullie ervoor kiezen om met de kinderen de verwerking te gaan maken of
deze mee te geven naar huis. Ook horen we van zondagsscholen en kinderclubs dat ze na de liveuitzending gezellig wat met elkaar drinken, de verwerking gezamenlijk maken en afsluiten met een
maaltijd (broodje knakworst). Denk hierbij uiteraard altijd aan de geldende corona-maatregelen en doe
dit in overleg met jullie eigen kerkenraad.

Foto’s
We zouden het leuk vinden wanneer jullie naar het mailadres inzendingen@kinderappel.nl een foto of
video sturen tijdens de uitzending. Of via de app naar 06-11295827.

