Arcanta Poppentheater - voorstellingen voor kinderen, ouderen en gezinnen

Gezinsdienst

Voor ouders en grootouders, jongeren en kinderen. Gezinsdiensten zijn dienstenÂ voor alle
leeftijden. Het zijn momenten van verbazing en herkenning. KenmerkendÂ is de laagdrempelige
aansprekende praktische boodschap. God wilÂ tenslotte dat iedereen weet dat hij van henÂ houdt
en dat iedereen doet wat Hij van hen vraagt. Sommige dingen veranderen,Â sommige niet.Â
Gezinsdiensten zijn goeddeels maatwerk. Varianten zijn:1.Â Dat we in een dienstÂ een
Bijbelverhaal of een thema op verschillende manieren uitwerken middels een Alle-Leeftijden-dienst.
Â Voor de bezoekers is iets te doen (niet verplicht, wel leuk, al dan niet op hun plek), ze kunnen
meehelpen met iets gezamenlijks, er is plaats voor liederen, er is iets te lachen en/of iets om zich
over te verwonderen. Soms hebben we wat vrijwilligers vooraan nodig. Meestal zijn er meer dan
genoeg die hun vinger daarvoor in de lucht steken! Kortom: hier beleef je een verhaal en er is een
toepassing naar het hier-en-nu waardoor het heel toegankelijk is voor iedereen.Â
We geven de Alle-leeftijden-dienst vormÂ Ã laÂ Bob HartmanÂ inÂ all-age services*. U kunt denken
aan een viering met als thema bijvoorbeeld als thema De geboorte van Jezus, Eten voor 5000, Jezus
is opgestaan of Vijf goede vrienden (de genezing van de verlamde man).
Het bijbelboek Esther pakken we nog weer anders aan: met een speciaal gemaakte vertelzak. Als
we alleen deze geschiedenis interactief! vertellen, kunnen we hiermee 20 minuten van uw dienst
invullen (Haman? Boehh!!).
2. Dat we rond de speelparachute* verzamelenÂ en samen een bijbels verhaal vormgeven (max 120
pers.).
3. Dat we eenÂ voorstelling*Â spelen.Â 4. Dat we met stemkastjes*Â een bijeenkomst verzorgen. U
levert de meerkeuzevragen aan en wij nemen stemkastjes mee.Â Mensen kunnen persoonlijk
stemmen maar ook als team samenwerken. Direct zien we allemaal wat er geantwoord is en daar
kunnen we dus meteen over doorpraten, indien gewenst en nodig. Eventueel kunnen we ook de
topscores laten zien als het een quiz betreft.Â In overleg met u of evt. meerdere (jonge)
gemeenteleden/voorbereidingscommissie wordt de dienst voorbereid en vormgegeven.Wat ons
betreftÂ zijn de volgende onderdelenÂ in (of na) de meesteÂ gezinsdiensten wel aanwezig:Samen
bidden, samen zingen, trucs/objectlessen, humor en ontspanning, samenwerken,Â muziek
enÂ stilte, bijbellezen, samen eten/(gezond)snoepen en drinken, luisteren naar elkaar. Het
beoogdeÂ effect is dat Gods boodschap landt en in veelvoud doorgaat.*Werkt de link niet? Ga met
de rechtermuisknop op de link staan en klik op 'Link openen in nieuw tabblad'.
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