Nieuwsbrief kinderkerk Levend Woord Gemeente

Even voorstellen…
Het BASISTEAM KINDERKERK

12 oktober 2014
Jaargang 3, nummer 2

P
Parels

Diamonds

door Lydia de Groot
Sinds 2012 ben ik als medebedieningsleider verantwoordelijk voor de kinderkerk. Naast mijn baan werkte ik
vanuit huis vele uren in de week aan het kinderwerk.
Na een uitgebreid gesprek met Karin Koornstra op de Vrij
Zijn week (2013), besefte ik dat het werk me teveel zou
worden als ik niet aan een team zou bouwen. Karin heeft
me geholpen met hoe je zo’n team kunt opzetten.
De kinderkerk bleef ondertussen groeien en er gebeurden
mooie dingen in de groepen. Dat maakte me telkens weer
vol van passie om me helemaal te geven.
Afgelopen februari zijn we als basisteam van de kinderkerk
voor het eerst samen gekomen. Sindsdien zijn we eens per
maand bijeen. Eerst hebben we onze dromen op papier
gezet, daarna ook onze frustraties. Verder de dingen die we
willen aanpakken en dingen die nog moeten wachten.
We beseffen dat we als basisteam het kinderwerk geestelijk
dragen en bidden uitgebreid met elkaar voor de kinderen en
kinderwerkers. Ook leren we om er voor elkaar te zijn.
Daarnaast is er een nieuwe naam bedacht en ontwikkelen we
een nieuw logo en een nieuwe huisstijl binnen de
kinderkerk. Ook zijn we bezig met orde en regels. Er is een
nieuwe groep gestart in de consistorie (0-1 jarigen) en ook
de ruimte in het LWC is totaal gerenoveerd. Verschillende
dingen waar we in februari van droomden, zijn gerealiseerd.

Briljantjes
Smaragdjes

Er is er één jarig…
In de onderbouw:












Carlin de Graaf – 27 september
Djuliviendro Lemmert – 6 oktober
Lorenzo Risteski – 18 oktober
Nikita Risteski – 18 oktober
Mica de Haan – 20 oktober
Djamairo Lemmert – 27 oktober
Bryan Melekwe – 30 oktober
Sèrahja Coutinho – 31 oktober
Abigail Verbeek – 23 november
Adája Feller – 25 november
Liva Rijken – 19 december

En in de bovenbouw:
Jamy Scheermeijer – 28 oktober
Plamedi Mbingu – 30 oktober
Aldrickson Angel – 7 november
Emily Gorzeman – 14 november
Miquel Matos – 27 november
Jephteline Dilanda – 8 december
Dennusca Lovera – 11 december
Jemima Dilanda – 25 december
Naomi Boersma – 30 december

Naast visie en waarden die we belangrijk vinden, zijn we ook
bezig met onze eigen gaven en talenten. Dat bracht ons bij
het onderverdelen van de verschillende taken in ons team.











Ik geniet enorm van iedere teammeeting, het is een
voorrecht om samen op te trekken. TEAM betekent
Together Everyone Achieves More! En dat ervaren we!

In deze nieuwsbrief stelt het basisteam
zich voor. Lees gauw verder!

We zien uit naar vele vruchtbare jaren. We geloven dat
Henny: Passie voor kinderen
God de kinderen zal bezoeken met Zijn bovennatuurlijke
kracht en aanraking. Wat een voorrecht om daar steeds al Ik ben Henny van Loon en ik heb al mijn hele
iets van te zien! Blijf bidden voor ons als kinderleiders en leven een passie voor kinderen. Ik heb meer
dan 20 jaar vrijwillig kinderwerk gedaan.
voor de kinderkerk in het algemeen.
In Zijn liefde verbonden, Lydia de Groot

Nathalie: God de ereplaats geven
Het
is mooi om kinderen te zien opgroeien, en wat is het
God
gaaf om God hierbij een ereplaats te geven! Door ons heen

Ik vind kinderen kwetsbaar en stoer! Je kunt
kinderen breken en maken. Ik vind het een
grote verantwoording om goed
met kinderen om te gaan.

Ik droom van een plek voor
maar vooral door de kinderen wil God grote dingen doen, kinderen bij Jezus Christus.
daar wil ik deel van zijn!! Daarom ben ik deel van het Daar kunnen ze zichzelf zijn
basisteam, om zelf te leren maar om ook veel uit te delen. - en groeien en stralen.
Nathalie Verbeek
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Arda: De beste tijd van de week
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Claudia: Kinderen aanbidden puur

Ik ben Arda, getrouwd met Bert. Samen hebben we
2 kinderen, Sophie (17) en Maurice (14). We wonen in
Vierpolders. Sinds 2007 komen we in de LWG.

Mijn naam is Claudia Boersma–Topawiro,
getrouwd met Frans. We hebben 2 dochters,
Naomi (9) en Elise (5).

Ik werk op het secretariaat van medisch kinderhuis
Horizon in Oostvoorne. Hier wonen kinderen die
tijdelijk niet thuis kunnen wonen als gevolg van
gedragsproblemen.

Van kleins af aan heb ik een hart voor
kinderen. Mijn andere passie is muziek. Op de
zondagsschool zong ik vroeger kinderliedjes
met leuke bewegingen. Die liederen zijn mij bij
gebleven. Nu wil ik in het basisteam mijn
steentje bijdragen in de kinderaanbidding. Mijn ervaring is dat
kinderen zich puur en echt kunnen
overgeven tijdens de aanbidding.
Hun gebeden komen regelrecht
vanuit hun hart.

Sinds een halfjaar draai ik mee met de kinderdiensten. Omdat ik nog niet veel ervaring heb, vind ik
het een uitdaging om een goede invulling aan de
lessen te geven, zeker gezien de leeftijdscategorie.
Maar de ervaring is dat sinds ik meedraai God mij
daarin draagt en de Heilige Geest leiding geeft.
Sinds juni mag ik deel uitmaken van het basisteam.
Samen geven we het kinderwerk vorm en verlangen
ernaar dat het evangelie van Jezus deel wordt van
het leven van de kinderen.
Ik ben dankbaar deel te mogen maken van het
basisteam om zo van betekenis te kunnen zijn voor
de kinderen in de gemeente. We willen dat de tijd
die de kinderen in onze kinderdienst meemaken de
beste tijd van de week is, waar de kinderen de liefde
van God ervaren en groeien in hun relatie met Jezus.
Liefs en Zegen

Arda

Brendine: ALLES is mogelijk
Ik ben Brendine van Wessel en getrouwd met
David. Sinds 2011 ben ik actief in de kinderkerk
en ik vind het mooi om samen met een
geweldig team van kinderwerkers mee te
mogen bouwen in het kinderwerk.
Een van mijn levensteksten is: 'ALLES is
mogelijk voor wie gelooft'. Dit geloof ik ook
voor de kinderkerk en de dromen die we met
elkaar als team hebben.

Liesbeth: Groot hart voor kinderen

Esther: Wat je zaait, zul je oogsten

Mijn naam is Liesbeth Reijnders. Sinds 2004-2005
draai ik mee met de kinderkerk. Ik ben sindsdien
heel erg gegroeid in het kinderwerk en heb ook een
bijbelschool gedaan speciaal gericht op kinderen.

Ik ben Esther van Beest, 41 jaar, bijna 20 jaar
getrouwd met Edwin en trotse moeder van Eva,
Pim en Anna. Ik zeg wel eens, een hart voor
kinderen zit in onze genen. Mijn moeder was
een ‘ouderwetse’ kleuterjuf, Eva gaat de PABO
doen en zelf ben ik ook altijd met kinderen
bezig geweest. Clubje met buurtkinderen, elke
zaterdag oppassen en later 10 jaar overblijfmoeder geweest op school.

De bijbel zegt: Leer een kind al jong wat hij moet
weten dan zal hij als hij ouder is daarvan niet
afwijken. (Spreuken 22:6).
De reden dat ik meedraai in het
basisteam is dat ik een groot hart
heb voor kinderen, en ik het fijn
vind met mijn gaven de gemeente
te dienen.
Groetjes en zegen Liesbeth

Na de middelbare school ging ik pedagogische
wetenschappen studeren in Leiden, een studie
die ik helaas niet kon afmaken. Nu, 20 jaar
later, ga ik weer studeren, psychologie aan de
Open Universiteit.
Sinds begin dit jaar ben ik deel van het
basisteam. Ik vind het fijn om mee te bouwen
in de levens van jonge mensen. Mijn motto is:
Wat je zaait, zul je oogsten. Helaas heb ik
ervaren wat de gevolgen zijn als er verkeerde
dingen gezaaid worden in je kindertijd. Dat
maakt mij extra bewogen en geeft mij passie.
Mijn verlangen voor de kinderen is, dat hoe
klein ze ook zijn, ze hun identiteit kennen. En
dat, wat er ook gebeurt, ze altijd geliefd zijn
door hun Hemelse Papa!

