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vo o r ki d s
Meewerken in
een Dream Team
Ben je enthousiast en wil je met ons meewerken in
een team aan deze unieke uitdaging? Kijk voor meer
informatie en aanmelding op www.timotheus.nl
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Visie Kinderplein
We willen kinderen op eigentijdse
wijze leren over God en de Bijbel

Of als Kinderdiensthulp

en hen helpen om een relatie met
Jezus op te bouwen!

We zijn ook op zoek naar enthousiaste en betrouwbare
mensen vanaf 15 jaar die zich in willen zetten als kinderdiensthulp tijdens de conferentie. Tijdens het kinderprogramma begeleid je als kinderdiensthulp een groepje
kinderen, geef je hen persoonlijke aandacht en zorg je voor
rust en orde in de groep. Je kunt je aanmelden met je
ID bewijs als kinderdiensthulp voor één of meerdere
kinderdiensten bij het Infopunt op het Kinderplein of bij
het Stewardskantoor op het Hoofdterrein.

Het is ieder jaar een feest om met duizenden
kinderen uit verschillende kerken en gemeenten
het Pinksterfeest te vieren tijdens de conferentie
van Opwekking.
Kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hebben
niet alleen een ontmoeting met elkaar, maar ook
met de levende God. Ieder jaar opnieuw zien we
juist op het Kinderplein grote en ontroerende
dingen gebeuren. Daar wil je toch bij zijn?

Dream Team
Voor duizenden kinderen van 3 t/m 12 jaar worden op diverse
leeftijdsniveaus prachtige programma’s gemaakt. We doen dat
op een feestelijke en creatieve manier door alle programma’s
heen. We werken met een enthousiast, creatief en toegewijd team
van heel veel vrijwilligers. En elk jaar zijn we op zoek naar nieuwe
vrijwilligers: gemotiveerde mensen met uiteenlopende gaven en
talenten, die in zo’n dream team van het Kinderplein willen
meewerken. Echt leuk hoor, je wordt gecoacht, uitgedaagd en
je leert nieuwe vrienden kennen.
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Teamwork en Teamspirit
Teamleden worden zoveel mogelijk ingezet op
basis van hun talent. Kun je verhalen vertellen,
zingen met kinderen, leiding geven en
organiseren, dansen of acteren, schrijven
of ontwerpen? Ben je muzikant of cameraliefhebber, BHV-er of creatief? Of wil je gewoon
helpen? Dan hebben wij jou nodig! Al deze
talenten kunnen we gebruiken in een team.
Daarnaast verricht ieder teamlid ook algemene
praktische werkzaamheden. Hierbij kun je
denken aan de opbouw en inrichting van alle
tenten en het helpen van kinderen.

Wat bieden wij
Een geweldige kans om mee te werken om kinderen
te bereiken met het evangelie
Samenwerken in een team van gemotiveerde mensen
Het inzetten en ontwikkelen van je gaven en talenten
Een verblijf voor jou als fulltime medewerker vanaf
donderdag t/m maandag voor 25 euro en gratis maaltijden
Alle preken van de conferentie als download
Toerusting en training

Wat vragen wij
Een positief christelijke levenswandel
Een hart voor kinderen
Een dienende houding en respect voor elkaar
Aanwezigheid op teamavonden/dagen verspreid over het jaar
Aanwezigheid op de conferentie van donderdagmiddag
t/m maandagavond
Een minimumleeftijd van 17 jaar, je aanmelding en twee
referentieformulieren

