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• We weten dat in veel kerken kinderen eigenlijk niet meetellen.
• We weten dat veel kerken goed kinderwerk hebben, maar de budgetten

voor kinderwerk zijn laag en staan vaak niet in verhouding tot andere uitgaven
in de kerk.

• We weten dat er in veel kerken een structureel tekort is aan kinderwerkers.
• We weten dat de maatschappij vaak te hoge eisen stelt aan (de prestaties van)

kinderen en de volwassenen om hen heen, waar velen niet aan kunnen voldoen.
• Het is bekend dat in Nederland tienduizenden kinderen in de verdrukking zitten.

Ze zijn slachtoffer van misdrijven, pesten. echtscheiding, problemen die hen
overkomen, of noodgedwongen keuzen.

Als deelnemers van Rondom Het Uind belijden wij
dat wij als kerken tekortgeschoten zijn.
Wij willen als reactie daarop het volgende verklaren:

Wij geloven dat ieder kind een uniek schepsel van God is.
Wij vinden dat kinderen niet alleen de kerk van de toekomst zijn,
maar juist ook de kerk van vandaag.
Wij vinden daarom dat ieder kind de gelegenheid moet krijgen om zijn of
haar Schepper te leren kennen. Daarvoor moeten ouders, kinderwerkers,
leerkrachten en beleidsmakers een maximale inspanning leveren.

• Wij vinden daarom goed onderwijs door kerk en school van groot belang.
• Wij vinden dat ouders en kerk partners zijn in de geloofsopvoeding.
• Wij vinden dat kinderen veilig moeten kunnen opgroeien en zich verzekerd

moeten weten van bescherming door volwassenen in hun omgeving.
• Wij geloven daarom dat er een verandering moet komen in de kerken ten

opzichte van onze kinderen.

Daarom:
• Verootmoedig ik mij vandaag voor God en besluit ik het anders te doen.
• Zal ik mij in mijn gezin/kerk/school nog meer inzetten voor kinderen.
• Zal ik anderen stimuleren om dat samen met mij te doen.
• Zal ik mijn kerk stimuleren om meer tijd, zorg en geld voor kinderen in te zetten.
• Zal ik mijn mond opendoen en niet zwijgen als het in het belang is van kinderen.
• Zalik


