
Kerst 2012… 
door Nienke de Haan 
 

Het nieuwe jaar is in volle gang. Scholen zijn 
begonnen en de feestdagen lijken weer ver achter 
ons te liggen. Maar de kerstavonddienst ligt nog 
vers in ons geheugen. Het kerstverhaal werd op 
een prachtige manier uitgebeeld door oud en 
jong. Jawel, veel kinderen hebben geschitterd op 
het podium. En door een rol in het kerstspel te 
spelen of door een prachtige dans uit te voeren, 
hebben ze meegeholpen het goede nieuws rond te 
vertellen over de Here Jezus die naar de aarde is 
gekomen om de dood te overwinnen en de weg 
naar God de Vader weer heel te maken.  
 

Eén van de spelers van het kerstspel is Emma van 
zes jaar. En ik heb haar gevraagd hoe spannend 
ze het vond om op zo’n groot podium voor zoveel 
mensen te staan. Emma speelde één van de 
soldaten van Herodes. Samen met haar vader, die 
de andere soldaat speelde, hield ze de wacht bij 
de paleispoort toen de wijzen daar aankwamen 
op zoek naar de koning die was geboren. Dat 
hadden ze immers in de sterren gelezen. Emma 
had een prachtig soldatenkostuum aan en hield 
zelfs een zwaard in haar handen.  
 

Emma, hoe vond je het om mee te doen met 
het kerstspel?  
“Ik vond het heel spannend en ook heel leuk. 
Vooral omdat ik samen met papa meedeed. En 
mijn broertje Juda deed ook mee, hij was een 
schaapje en ging samen met de herders Jezus 
zoeken.”  
 

En wat vond je van je kostuum? 
“Dat was heel mooi, ik leek net een echte 
soldaat, met een helm en een zwaard.” 
 

Wat vond je het mooiste van de hele avond? 
“Dat we aan het einde allemaal op het podium 
waren en feest vierden, net als de engelen in de 
hemel.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderbouwnieuws (0 t/m 5 jaar) 
door Lydia de Groot 
 

In onze vorige nieuwsbrief van oktober vertelden 
we al dat de allerkleinsten weer een eigen groep 
vormen. Inmiddels hebben we al een paar 
maanden kinderkerk met onze ‘briljantjes’ achter 
de rug. We hebben een prachtige zaal tot onze 
beschikking en de enthousiaste leiding heeft z’n 
uiterste best gedaan om alles goed en hygiënisch 
op te zetten. Voor de baby’s staan er mooie 
bedjes waar ze in een rustig hoekje heerlijk 
kunnen slapen. Ook met deze groep doen we een 
programma en we zijn verbaasd hoe goed de 
kinderen dit oppakken. Net als met de ‘parels’, 
hun grotere broers en zusjes, zingen we, 
vertellen we een verhaal en proberen we de 
kinderen te leiden naar een ontmoeting met God. 
Kinderen leren ook in deze leeftijd door het ze in 
te prenten en het is verrassend hoe ze liedjes na 
herhaling meezingen in hun gebroken woordjes. 
Ouders kunnen hun kinderen al vanaf 12.45 uur in 
de kleine zaal 
achter in de kerk 
brengen waar een 
enthousiast team 
elke week klaar 
staat om de 
kinderen een 
onvergetelijke tijd 
te geven. 
 

Wat zei je daar…? 
 

Nancy vertelde het kerstverhaal, Jezus als baby 
geboren, Hij is wel een heel bijzondere baby, 
Hij is Koning voor eeuwig en Zoon van de 
Allerhoogste. Op een gegeven moment vroeg 
Nancy wat de Here Jezus fijn zou vinden om van 
ons te ontvangen, doelend op onze aanbidding 
en gebed... Ineens zegt Sérajah van 3 jaar heel 
zachtjes: een speentje... 
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Sponsorloop voor Barefoot 

door Hayat 

 

Hallo allemaal, ik ben 
Hayat en ik ben 
8 jaar. Ik wil graag 
wat vertellen over de 
sponsorloop voor 
Barefoot. In Ethiopie 
lopen er nog steeds 
kinderen zonder 
schoenen. ik heb me 
afgevraagd wat als ik 
geen schoenen zou 
hebben, en heb 
onderweg naar 
school eens opgelet 
waar ik allemaal in 
zou kunnen lopen. Ik 
kwam heel veel 
tegen, steentjes 
takjes, kauwgom 
maar ook een stuk 
glas. Gelukkig heb ik 
wel schoenen en 

gelukkig kan ik rennen. Daarom doe ik mee met de 
sponsorloop, zodat kinderen in Ethiopië binnenkort 
ook kunnen rennen maar dan lekker met schoenen 
aan. Ik heb heel veel mensen gevraagd of ze me 
willen sponsoren, en nu heb ik dus ook heel veel 
sponsors uit de kerk (bedankt allemaal) ik ben ook 
met m'n briefje naar de buurvrouw, buurtwinkel en 
zelfs naar school geweest. Een jongen uit mijn klas 
sponsort mij ook en ik heb mama d'r facebook 
gebruikt. Nu heb ik aan vast bedrag €107,70 en ik 
heb ook nog iemand die me per rondje sponsort. 
Ik ben blij dat we deze sponsorloop gaan houden, 
we doen iets voor de kinderen in Ethiopië en we 
leren er ook wat van. voor ons is het heel gewoon 
om schoenen te hebben maar eigenlijk mogen we 
best dankbaar zijn voor de dingen die we hebben. 
 
groetjes van Hayat 
 
 

Mopje… 

 

Twee zandkorrels lopen door de woestijn.  
Zegt de ene zandkorrel tegen de andere:  
"Volgens mij worden we achtervolgd." 
 

 

Zoek de verschillen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenbouwnieuws (6 t/m 13 jaar) 
door Patrick de Groot 
 
Binnenkort staan er voor de bovenbouw van de 
kinderkerk een paar belangrijke veranderingen op 
stapel. Zoals u weet zitten de kinderen van 6 tot 
en met 12 jaar bij elkaar in één groep. Dit gaat 
eigenlijk best goed, maar het zou voor de 
kinderen wel beter zijn als het grote 
leeftijdsverschil wordt verkleind door de groep te 
delen. Met voldoende mensen die een groep 
kunnen leiden kan dit gerealiseerd worden. We 
zijn de Heer dankbaar dat Halil Zeverboom, 
Monica Walhout en Nancy Dwaalster het team 
komen versterken. Als team gaan we binnenkort 
in overleg hoe we de deling het beste kunnen 
laten plaatsvinden om zoveel mogelijk onrust 
onder de kinderen te voorkomen.  
Tevens zijn we heel blij met de start van een hele 
nieuwe tienergroep o.l.v. Nica Lovera, Monica 
Walhout en Patrick de Groot. De voormalige 
tienergroep is nu jeugd geworden waardoor we 
een nieuw fundament kunnen leggen voor de 
kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar. 
De eerste keer dat we als tieners bij elkaar gaan 
komen is op vrijdag 18 januari van 19.00 uur tot 
20.30 uur op de tienerzolder van het LWC. 
Gelijktijdig wordt er in de huiskamer van het LWC 
gebeden. Als u dus als ouder uw tiener brengt, 
bent u van harte welkom voor de bidstond. 
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