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P
Parels

Kinderdienst van start op
2 februari
Vanaf zondag 2 februari zullen we elke twee
maanden een speciale kinderdienst hebben met
de Parels, Diamonds en Smaragdjes.

Diamonds

Briljantjes
Smaragdjes

Het thema op 2 februari zal zijn:
'Mooi van binnen, mooi van buiten'.

Als je nog geen gebedskaart voor je kind hebt
ingevuld en je wilt dit alsnog doen, geef dit dan
door via kinderkerk@lwg.nl of schiet Brendine of
Lydia even aan.
Hiernaast
een
voorbeeld
van een
gebedskaart.

Alle kinderen zijn uniek en mooi zoals God ze
geschapen en bedoeld heeft! We willen graag
dat alle kinderen zullen beseffen dat ze mogen
zijn wie ze zijn in Jezus Christus, met de mooie
eigenschappen die God ze gegeven heeft.
Het belooft een hele leuke en gezellige ochtend
te worden. We gaan heerlijk met elkaar zingen,
dansen en vlaggen onder begeleiding van een
speciale kinderband. Ook zal Francois komen
goochelen en zullen we het thema op een
gezellige en ontspannen wijze vormgeven.
Wij als kinderwerkers zien er naar uit om uw
kind(eren) in de kinderdienst te ontmoeten!

Gebedskaarten
Inmiddels zijn de gebedskaarten klaar. Het was
een hele klus om alle gegevens van iedereen te
verzamelen, de juiste foto bij het juiste kind en
de kaarten te maken.
De kaarten zijn heel erg mooi geworden. We
zijn er blij mee. Iedere kinderwerker heeft
inmiddels een kind waar hij/zij dagelijks voor
bidt.
We zijn zeer verwachtingsvol en geloven dat
samen op de bres staan voor de kinderen
wonderen gaat uitwerken. Laat ons weten als er
actuele dingen zijn waar we voor kunnen
bidden.
Ook is het mogelijk dat de kinderwerker die
voor jouw kind bidt, je een keer benadert of
opbelt.

Er is er één jarig…
In de onderbouw:














Ilja de Haan - 1 januari
Jesselynn Coutinho – 9 januari
Jonathan Reijnders - 17 januari
Jaïr Falkenstein - 18 januari
Blessing Loumo - 23 januari
Ryan Naessens – 1 februari
Juda de Haan – 13 februari
Dj’offre Bongo - 13 februari
Senanja Rijken – 19 februari
Naome Verbeek – 25 februari
Christiaan Bakker – 25 februari
Jeremy Mannes – 7 maart
Urwen Loumo – 26 maart

En in de bovenbouw:











Brandon van Dijk - 9 januari
Jamie Hennekij – 11 januari
Merdi Kalala – 30 januari
Gaby de Mees – 11 februari
Geiele Bongo – 12 februari
Rosa Kminikowski - 18 februari
Gillomar Janse – 1 maart
Jamaylee Zalmijn – 4 maart
Anna van Beest – 9 maart
Joella Jumerov – 16 maart
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Familie Verbeek

Wat zei je daar…?

In de onderbouw gaat het verhaal over Maria en
dat ze een hele verre reis moest maken.
Een van de kinderen merkt op: Dan had ze toch
het openbaar vervoer kunnen pakken!!!

Even voorstellen
Hallo allemaal, aan mij de eer om me voor te
stellen en een korte impressie te geven van mijn
ervaringen in de kinderkerk. Mijn naam is Claudia
Boersma-Topawiro en ik draai nu ruim 3 maanden
mee met de bovenbouw. Ik ben getrouwd met
Frans Boersma, die regelmatig te vinden is achter
de beamertafel. Samen hebben we 2 prachtige
dochters, Naomi (9 jaar) en Elise (5 jaar), die het
goed naar hun zin hebben in de kinderkerk.
Al van kleins af aan heb ik een hart voor kinderen,
waardoor ik al snel de keuze maakte om de PABO
(lerarenopleiding) te gaan doen. Mijn andere
passie is muziek. Op mijn werk zijn beide passies
makkelijk te combineren door met de kinderen
liederen te zingen en muziek te maken. Mijn
ervaring hierbij is dat de meeste kinderen het
zingen en dansen erg leuk vinden en bepaalde
teksten zelfs in hun hoofd blijven hangen door een
aanstekelijke melodie. Hoe mooi is het dan als er
liederen worden gezongen over God.
Als zondagsschoolkind heb
ik op de
zondagsschool
altijd kinderliedjes gezongen
met leuke
bewegingen. De
liederen blijven
mij nu na een (groot) aantal jaar nog steeds
goed bij. Dit gaf mij de doorslag om mijn
steentje bij te dragen aan de kinderaanbidding
in de kinderkerk. Mijn ervaring is dat de
kinderen zich ontzettend puur en echt kunnen
overgeven tijdens de aanbidding. Hun gebeden
komen regelrecht vanuit hun hart. Na zo’n
dienst kun je God alleen maar dankbaar zijn
voor hetgeen wat je ze hebt kunnen meegeven,
want God zal dat op Zijn tijd gaan uitwerken.
Dat heeft Hij namelijk ook bij mij gedaan.
Ik ben dan ook ontzettend dankbaar en
enthousiast om met deze kinderen te werken, en
hoop dat nog voor een lange tijd te kunnen
doen.
Liefs en zegen, Claudia

stelt zich voor

Hallo, wij zijn Jerian en Nathalie Verbeek. We zijn
samen met onze drie kinderen al weer sinds 2003
aangesloten bij de LWG en we hebben het erg naar
ons zin. Nathalie en ik hebben elkaar in 2004 beter
leren kennen doordat we samen in een jeugdgroep
van de LWG zaten en sinds 2006 zijn we getrouwd
(alweer 7 jaar dus!). In 2008 is onze oudste dochter
Abigail geboren, gevolgd door Joël (2011) en Naomé
(2013). We wonen in Strijen, in de Hoeksche Waard,
ongeveer een half uurtje rijden van de
Breepleinkerk.
In het dagelijks leven werk ik als registeraccountant
bij een internationaal kantoor, en Nathalie is als
groepsleider betrokken bij een heel mooi
jongerenwerk, De Kiel, van De Hoop in Dordrecht.
Nathalie en ik zullen
afwisselend van elkaar
(en soms samen) te vinden
zijn in de kinderkerk,
waar we beiden
meedraaien bij de Parels,
de groep van onze oudste
dochter. Onze jongste
twee kinderen zitten nog
bij de Briljantjes.
We vinden het allebei erg leuk om betrokken te zijn
in de ontwikkeling van onze (en jullie) kinderen. Het
is onze hoop ze uit te zien groeien tot zelfstandige
en stabiele christenen. Hopelijk mogen wij daar een
bijdrage aan leveren.
Daarnaast ben ik betrokken bij de website en zul je
me daarom regelmatig rond zien lopen door de
gemeente met mijn fototoestel. Mocht je het ook
leuk vinden om regelmatig foto’s te maken voor de
website, spreek me dan even aan – we kunnen altijd
mensen gebruiken!
Groetjes, tot zondag!
Jerian en Nathalie Verbeek

