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DRAAIBOEK:
DE SCHOENENDOOSACTIE 
IN DE KINDERCLUB
(4-8 JAAR)
Fijn dat je aandacht wilt besteden aan de Schoenendoosactie! Door het vullen en 

versieren van een simpele schoenendoos kun je kinderen een echte schat geven. 

Om het je makkelijk te maken, heeft inspirator en goochelaar Elmar Hofstee mooie 

online video’s gemaakt om de actie te introduceren. Dit draaiboek vertelt hoe je deze 

video’s gebruikt voor een kinderevent, zoals een kinderclub.
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DEEL 1: OVERDENKING
ca. 10 minuten
In deze video laat Elmar je nadenken over Mattheüs 25:35-40. De overdenking sluit af met een lied. Je kunt 

meezingen met de video of het lied zelf uitvoeren met eigen muziek. Je kunt de video ook gebruiken als input 

om een eigen overdenking te houden.

DEEL 2: GOOCHELVOORSTELLING ‘GEEF EEN SCHAT’
ca. 25 minuten
In deze video neemt Elmar je mee in een voorstelling over het helpen van anderen. In de voorstelling staat het 

Bijbelverhaal over de talenten centraal.

DEEL 3: VIDEO ‘AAN DE SLAG’
ca. 5 minuten
In deze video laat Elmar zien welke impact de schoenendozen hebben en hoe je zelf aan de slag kunt. 

Deze oproep tot actie sluit af met een lied. Je kunt meezingen met de video of het lied zelf uitvoeren met eigen 

muziek/muzikanten.

DE COMPLETE GEZINSVOORSTELLING (DEEL 1-3 SAMEN)
ca. 45 minuten
In deze video volgen deel 1, deel 2 en deel 3 elkaar naadloos op.

DE ONLINE VIDEO’S
VAN HET KERKENPAKKET

Verder vind je op schoenendoosactie.nl/download-kerkenpakket ook materialen zoals:

   Songteksten en een muziektrack van de liedjes in de gezinsvoorstelling. Je kunt de liedjes dan zelf 

begeleiden of meezingen met de track.

   Extra liedjes. Deze liedjes sluiten aan bij de actie, je kunt ze ook gebruiken in de kinderclub.

Op schoenendoosactie.nl/download-kerkenpakket vind je een online gezinsvoor-

stelling van Elmar Hofstee. De complete voorstelling bestaat uit drie delen/video’s. 

Als geheel is dit een prachtige manier om de actie in een gezinsdienst aan te kondigen. 

Daarvoor bestaat een apart draaiboek. Maar je kunt de delen ook los gebruiken voor 

andere events, zoals de kinderclub (dan gebruik je deel 2 en 3). Dit zijn alle video’s:

https://schoenendoosactie.nl/download-kerkenpakket/
https://schoenendoosactie.nl/download-kerkenpakket/
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Vooraf regelen
   Kondig de kinderclub aan op website, in kerkblad en (e)nieuwsbrief. Je kunt hiervoor elementen gebruiken 

uit het voorbeeldbericht op schoenendoosactie.nl/downloads. Optie: vraag kinderen ook om versier-

materiaal mee te nemen, als je wilt starten met versieren.

   Bekijk de video’s van deel 2 en deel 3 met de betrokken kinderleiders.

   Bespreek samen hoe je club wilt inrichten.

   Bespreek samen of je het lied in video deel 3 meezingt of zelf uitvoert. Op schoenendoosactie.nl/

download-kerkenpakket vind je de songtekst en een begeleidingstrack.

   Bespreek wanneer mensen de gevulde schoenendozen kunnen inleveren. Communiceer dit naar de 

gemeente en bespreek het inlevermoment(en) met de koster of coördinator van de actie. Spreek meteen 

ook af wanneer de organisator alle dozen wegbrengt.

   Zorg voor een beamer en goede wifi voor het afspelen van de online video’s. Dit kan rechtstreeks vanaf 

de website.

   Leg een folder van de Schoenendoosactie op of onder alle stoelen klaar. Kinderen die thuis meekijken, 

kunnen de folder downloaden via schoenendoosactie.nl/downloads.

   Zet schoenendozen klaar zodat kinderen tijdens of na de club meteen aan de slag kunnen. Ken je iemand 

die thuis heeft meegekeken? Neem dan een doos voor hem/haar mee.

   Optie: wil je al starten met versieren van de dozen, zorg dan voor materialen zoals scharen, lijm, washi-

tape en andere spulletjes om de doos mooi te maken.

DRAAIBOEK
KINDERCLUB
In dit draaiboek gaan we ervan uit dat je een activiteit voor kinderen organiseert, zoals 

een kinder(neven)dienst, een kinderclub of een themabijeenkomst voor kinderen. Daar-

voor gebruik je deel 2 en deel 3 van de online gezinsvoorstelling. Deze delen duren 

samen ca. 30 minuten. Je kunt dit uitbreiden met een nabespreking en het versieren 

van de dozen. Dan duurt het programma ca. 60 minuten. Dit draaiboek is voor een club 

van 4-8 jaar, er is ook een draaiboek voor 8-12 jaar.
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TIPS

   Op zoek naar lege schoenendozen? Schoenenwinkels kunnen je vaak helpen! Verzamel de 

dozen voorafgaand aan de dienst en zet ze klaar.

   Vraag de kinderen vooraf (via kerkblad, nieuwsbrief etc.) om spulletjes mee te nemen voor het 

versieren van de dozen.

   Check schoenendoosactie.nl/download-kerkenpakket voor extra materialen, zoals kleurplaten.

https://schoenendoosactie.nl/downloads/
https://schoenendoosactie.nl/download-kerkenpakket/
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Opzet van de kinderclub
   Tijdens de start van de club introduceer je het thema. Elementen hierin kunnen zijn:

   Vandaag horen jullie meer over de Schoenendoosactie.

   We doen mee aan deze actie om kinderen ver weg te helpen.

   Daarom kijken we naar een online voorstelling over de actie.

   Start video deel 2: de goochelvoorstelling ‘Geef een schat’.

   Op 24 min. en 24 sec. eindigt deel 2.

   Optie: na de video kun je een moment inlassen om met de kinderen door te praten over de besproken 

thema’s.

   Start video deel 3: de video ‘Aan de slag’. 

   Op 2 min. en 25 sec. start het slotlied Prijs de Heer met mij (Opwekking Kids 186). Je kunt meezingen met 

de video of het lied zelf uitvoeren.

   Optie: versier de dozen samen met de kinderen. Dat hoeft niet compleet af: het is ook leuk om een begin te 

maken en de doos thuis verder af te maken.

   In de folder lezen de deelnemers wat ze moeten doen om de schoenendoos te vullen. Dit kunnen ze thuis 

met papa/mama of opa/oma doen.

EXTRA LEUK!
Elmar in jouw kerk
Wil je echt een feestje maken van de start van de Schoenendoosactie? 

Je kunt Elmar Hofstee ook inhuren voor de kerkdienst of een themabijeenkomst. Hij voert de 

voorstelling dan live uit in jouw kerk of gemeente. Op schoenendoosactie.nl/kerkenpakket vind je 

een formulier om Elmar te boeken voor de (gratis) livevoorstelling.
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