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INFORMATIE 
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Deel 2: Uitgebreide informatie over KISI KEY

Informatie KISI KEY 2017/2018

Het jaarthema „Mission 1“ herinnert ons aan 

de opdracht van Jezus Christus, om één te zijn, 

zodat iedereen weet dat God de mensen liefheeft 

(zie Johannes 17, 21-23). Wanneer wij één zijn 

als christenen, verzoend leven, en ook in onszelf 

in éénheid met God leven, zullen de mensen 

proeven dat Hij Liefde is. Met de hulp van Gods 

Geest is dit „mission possible“  -   

we mogen met goede moed op pad! Ga je mee? 

            Het KISI team
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Deel 1: Algemene informatie over KISI KEY

Beste kinderen en tieners,

Wij zijn blij wanneer jullie dit jaar van 
jullie leven met ons willen delen en wij 
jullie hierin mogen begeleiden!  Samen 
willen we God en onze talenten leren 
ontdekken, samen beleven, het Goede 
Nieuws vertellen en iedere dag met 
Jezus leven. Naast KISI NOW/Noord, 
het KISI FEEST, de KISI-projecten en de 
verschillende KISI CLUB’s is er de 
mogelijkheid om regelmatig met KISI op 
tournee te zijn: KISI KEY.

KISI KEY is de meest intensieve vorm om in het schooljaar 2017/18 bij KISI te zijn. De focus 
is: gemeenschapsopbouw, groei in het geloofsleven, dans, zang, toneelspel, kwaliteit op 
creatief vlak, techniek, musical-opvoeringen.

KISI KEY is de groep, die veel onderweg is. De geestelijke vorming is, zoals altijd bij KISI, het 
belangrijkste. Daarnaast is bij KEY ook de artistieke ontwikkeling van groot belang. Dat 
betekent ook onaangename dingen  zoals regelmatig oefenen (ook wanneer de lol ervan af is), 
inspanning, eventuele vermoeidheid op maandag, sommige dingen missen, leren voor school 
op lange termijn (bv. een toets op tijd voorbereiden, wanneer in het weekend tournee is), 
enz. ... Dit bevordert wel deugden als bv. volharding, bescheidenheid, vlijt, nederigheid. Als 
groep, die samen iets prachtigs teweegbrengt, zijn we van elkaar afhankelijk – het missen van 
de éne heeft als gevolg dat er van anderen méér inzet gevraagd wordt. 

We zijn ons ervan bewust dat KISI er niet zou zijn zonder jullie en toch moet jullie deelname 
vrijwillig zijn, en mag niemand jullie ertoe dwingen of druk op jullie uit oefenen. 

Weet wel dat er naast dit intensieve KISI-Engagement waarschijnlijk niet meer veel tijd voor 
andere hobby’s zal zijn. 

Hoe kun je bij KISI KEY betrokken zijn? Dat hangt van je leeftijd af: 

Kinderen (0 t/m 12 jaar): Deelnemers. Afhankelijk van de leeftijd helpen zij bij kleine 
taken. Kinderen van 8 en ouder mogen alleen naar KISI KEY komen, kinderen vanaf 0 
jaar zijn samen met een ouder of het hele gezin welkom. 

Tiener-Deelnemers (13 t/m 15 jaar): Deelnemers met meer verantwoordelijkheid én 
de bereidheid tot de „dienst“ aan de kinderen. Zij zijn “helpers”. 

Tiener-Medewerkers (16 t/m 18 jaar): Verantwoordelijkheid en leidinggevende 
opdrachten in een veilig kader: geen eindverantwoordelijkheid. 

Volwassenen (18+): KISI als dienst aan kinderen en tieners.

KISI KEY betekent voor ouders twee dingen: Zij moeten jullie regelmatig missen vooral in de 
weekenden, wanneer het gezin tijd heeft om samen te zijn. Aan de andere kant maken vele 
ouders gebruik van deze tijd om als echtpaar meer “quality time” met elkaar door te brengen. 

Informatie KISI KEY 2017/2018
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Sommige ouders waarderen ook de mogelijkheid, zich met het hele gezin voor KISI in te 
zetten en maken als gezin deel uit van KISI KEY.

Beste ouders, 
wij zijn jullie dankbaar dat jullie de kinderen aan ons toevertrouwen. Het is een eer om met hen 
op te mogen trekken! We doen ons best om hen op goede manier te begeleiden en hen ook uit 
te dagen om hun christelijke geloof bewust te leven en er door KISI van God te getuigen. 
Christelijke opvoeding is vooral de taak van de ouders. Als KISI willen we jullie hier graag in 
ondersteunen.

Dit jaar investeren wij speciaal in de vorming van onze (ook jonge) medewerkers, om zo de 
kinderen en tieners nog beter te kunnen helpen groeien. Daarom zullen de meeste weekenden 
voor de kinderen pas op zaterdag ochtend beginnen, nadat het team al op vrijdag avond bij 
elkaar is gekomen. We plannen dit seizoen weer samen naar het Oostenrijkse KISI FEST te 
gaan, waardoor we op hetzelfde aantal dagdelen als KEY-groep uitkomen. In het data-
overzicht onderaan kunt u zien hoe de planning er uit ziet.

Vanaf dit seizoen vragen we jullie als ouders om 1 dag per jaar mee te helpen. Dat kan 
bijvoorbeeld bij het naar bed brengen van kinderen met een leuk verhaaltje, bij een naaidag, 
bij klusjes in en rondom het KISI-huis, of bij het wassen van kostuums. Een lijstje met 
mogelijke hulp vinden jullie onderaan het digitale inschrijfformulier. Daarbij kunt u ook 
voorkeursdata aangeven. Wij nemen dan contact met jullie op.

Andere mogelijkheden om bij KISI te zijn

Het valt op dat het grootste deel van de wereldbevolking (nog) niet bij KISI is. Voor sommigen 
is het gewoon niet mogelijk, bij KISI KEY te zijn, omdat ze hard moeten leren voor school of 
andere hobby’s hebben, die voor hen van groter belang zijn. 
Wie toch graag bij KISI wil zijn, kan bij één van de andere vormen meedoen: 

KISI NOW (“KISI Noord”): je geeft je per halfjaar op en doet mee met een musicalproject.

KISI DAYS (landelijk weekend)  - deze vervallen dit jaar in verband met onze deelname aan 
het Oostenrijkse KISI FEST.

KISI CLUB (Den Bosch, Alphen a.d. Rijn, Helmond, Herten, Zaandam), of bij het KISI koor in 
Heerhugowaard.

KISI projecten (bijvoorbeeld musicaldagen)

Het actuele overzicht vindt u op de website www.kisi.nl. Aarzel niet 
om te bellen, zodat we een traject ‘op maat’ voor je kunnen 
samenstellen, kijkend naar alle projecten die plaats vinden: Harm 
Ruiter (harm.ruiter@kisi.nl, 0641- 482108).

Hieronder volgt uitgebreide informatie over KISI KEY 2017/18.
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Deel 2: Uitgebreide informatie over KISI KEY            

Het doel van KISI KEY:
Er is een vaste groep van zeer toegewijde kinderen, jongeren en volwassenen nodig om 
musicals op een “kwalitatief, originele en sensationele” manier te kunnen spelen. Wij willen 
“graag het beste voor De Beste geven”: goed spelen tot eer van God en tot zegen voor de 
mensen. Dit vraagt een verbintenis van de groep voor één jaar. 

Om op een hoog niveau musicals te spelen, hebben we een vaste groep nodig die KISI als 
eerste prioriteit heeft wat betreft hobby´s. Waarom dat hoge niveau? Niet alleen is dit van 
belang om een deel van de kinderen en tieners ‘van het eerste uur’ vast te kunnen blijven 
houden, maar willen we evangeliserend rond kunnen gaan, dan moeten we ook écht iets te 
bieden hebben op de plaatsen waar men iets wil organiseren. KISI moet daarvoor óók in 
wereldlijk opzicht, qua niveau en professionaliteit, onderscheidend zijn. 

Bij KISI KEY gaat het dus om een groep 
kinderen, jongeren en volwassenen die op alle 
geplande data aanwezig is en deelneemt aan 
de tournees. Voor de kinderen die deelnemen 
aan KISI KEY betekent dit dat er bepaalde 
verwachtingen bijkomen. We verwachten van 
hen meer KISI-feeling, het verlangen om te 
groeien als christen, kwaliteit op gebied van 
spel, dans en zang en toewijding. Met deze 
groep wordt intensief geoefend. Iedereen kan 
zich voor KISI KEY opgeven. 

De oefenlocatie:
In het schooljaar 2017/18 zal meestal in het KISI-huis (Straakvense Bosdijk 96 in Helmond) 
geoefend en overnacht worden. Soms zal wegbrengen en ophalen ook een andere locatie zijn 
(meestal na een opvoering). De gedetailleerde informatie ontvangt u steeds per email.
  
Aanmelding: 
Met deze informatie geven we iedereen vanaf 8 jaar de gelegenheid om zich aan te melden 
voor KISI KEY. Als je alles goed hebt doorgelezen, kun je de planning bekijken en nadenken of 
het voor jou mogelijk is om zo intensief bij KISI betrokken te zijn. Je kunt je aanmelden t/m 30 
juni 2017. Voor 5 juli laten wij je dan per mail weten of je deel kunt nemen aan KISI KEY. 

Bekijk de planning daarom goed en bespreek deze met je ouders. 
Bedenk hierbij:

A) Is het voor jou mogelijk om op alle geplande data deel te nemen? 
B) Kun je meedoen aan de trainingsweek in de zomer? (dit is in principe een voorwaarde 

om deel te kunnen nemen – aparte regeling voor regio Midden). 
C) Van welke data kun je nu al zeggen dat je niet zeker weet of je erbij kunt zijn? 

Let op! Het maakt natuurlijk een verschil of je in je eindexamenjaar zit of als je net naar een 
andere school bent gegaan, of werkt. Hiermee houden we rekening. 

Informatie KISI KEY 2017/2018
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Kosten: 
Het deelnamebedrag is voor het hele jaar (behalve het KISI FEEST in Nederland, maar 
inclusief deelname aan KISI FEST in Oostenrijk. Deelname aan beiden is een vast 
onderdeel van KISI KEY.)

Voor deelnemers: 
550 euro voor eerste kind
500 euro tweede en verdere kinderen

Voor medewerkers vanaf 18 jaar:
250 euro behalve als ze betalende kinderen in KEY hebben. 

KISI FEEST en KISI FEST moeten door de medewerkers wel apart betaald worden en zijn 
voor hen niet inclusief.

Deelnemers aan Follow Me! die ook bij KEY mee doen hoeven geen KEY bijdrage te betalen 
(wel betaling voor KISI FEEST en KISI FEST).

Mochten jullie dit bedrag niet kunnen betalen dan willen we je vragen om in eerste instantie in 
je vriendenkring te vragen of iemand bereid is je hierin financieel te steunen. Verschillende 
kinderen vragen deelname ook als cadeau voor hun verjaardag of bij gelegenheid van 
Sinterklaas. Mocht dat alles geen vrucht dragen, dan kun je dit melden en dan gaan wij kijken 
of we hier sponsors voor kunnen vinden in de KISI-vriendenkring.

Kleding:
Bij KEY is KISI kleding verplicht. We vragen u als ouders om voor 
de volgende kleding te zorgen: 
1.een grijs KISI-vest, 
2.witte blouse (waar het KISI logo op gestreken wordt), 
3.pikzwarte broek of, voor de meisjes, zwarte rok met dikke panty, 
4.zwarte én witte enkelsokken of gymschoentjes,
5.meerdere KISI T-Shirts.

Wie nog KISI KEY-kleding heeft die al te klein is, kan deze aan de jongere generatie 
doorgeven (via de bak in het KISI Huis). Neem gerust een kijkje voordat u kleding aanschaft.

Afmelding voor een weekend/tournee/activiteit gedurende het jaar:
Mocht er tijdens het KISI KEY jaar een verzoek voor afmelding nodig zijn dan graag schriftelijk 
met een duidelijke argumentatie via ina.ruiter@kisi.nl. Dit altijd ruim van tevoren aanvragen 
zodat we kunnen afwegen of afwezigheid mogelijk is. Last-minute afmeldingen zijn niet 
mogelijk (tenzij door overmacht, ziekte e.d.).

Overzicht van de data 2017/18:
Op de volgende bladzijde vind je een overzicht van de data, voor bv. op de koelkast.

KISI financiën:
De algemene kosten van KISI, zoals die van professionele begeleiding, kunnen lang niet 
volledig gedekt worden uit voornoemde bedragen. Daarvoor zijn we afhankelijk van 
sponsorgelden en andere vrijwillige bijdragen. Graag doen we een beroep op jou/jullie om 
KISI-partners te vinden die een eenmalige of regelmatige gift willen geven.   

Ga hier naar het aanmeldingsformulier.     Be blessed!  
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OVERZICHT DATA KISI-KEY 2017-2018

Informatie KISI KEY 2017/2018

DATUM ACTIVITEIT LOCATIE  
onder voorbehoud

22 t/m 25 aug. 2017 KISI KEY trainingsweek 
(21 augustus teamdag)

Helmond 
KISI HUIS

16 sept. 2017 Oefendag Paulus en KISI-FEEST-liederen Helmond 
KISI HUIS

30 sept. t/m 1 okt. 2017 KISI FEEST in TILBURG (KEY is hierbij, 
maar er moet apart worden aangemeld en 
betaald omdat het hele gezin hiervoor is 
uitgenodigd.)

2College 
Cobbenhagen-
lyceum,
Brittendreef 5, 
5012 AE Tilburg

14 t/m 18 okt. 2017 KISI KEY tournee met Paulusmusical in 
Noord Nederland 
(13 oktober´s avonds teamtijd)

Helmond
KISI HUIS
(ophalen elders)

11 t/m 12 nov. 2017 KISI KEY weekend
(10 november teamavond)

Helmond
KISI HUIS

15 t/m 17 dec. 2017 KISI KEY tourneeweekend Helmond
KISI HUIS

13 t/m 14 jan. 2018 alleen KISI team: 24uurs-retraite Locatie volgt

19 t/m 21 jan. 2018 KISI KEY Oefenweekend nieuwe mini-
musical voor tournee met de 
Bisschoppelijke Vastenactie, samen met 
KISI Noord 

Helmond
KISI HUIS

11 t/m 16 febr. 2018 KISI KEY tournee met de Vastenactie in 
twee teams in het Noorden en Midden 
van Nederland

Vertrek vanuit 
Helmond
KISI HUIS

17 t/m 18 maart 2018 KISI KEY weekend 
(16 maart teamavond)

Helmond
KISI HUIS

21 april 2018 Medewerkersdag Helmond
KISI HUIS

28 april t/m 5 mei 2018 Celebrate – optioneel mee werken / deelnemen Locatie volgt

18 t/m 21 mei 2018
(datum onder voorbehoud)

KISI FEST Oostenrijk met alle KEYs Gmunden, 
Oostenrijk

16 t/m 17 juni 2018 KISI KEY weekend 
(15 juni teamavond)

Helmond
KISI HUIS


