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Levenskracht! 
Om je heen zien je verschillende vormen van levenskracht. Kun jij 

ook wat vormen noemen? Bijvoorbeeld: een kind dat geboren wordt, een bloem die op de rot-

sen groeit en bloeit. De bomen die weer groen worden, elke lente 

opnieuw. 
Leven overwint de dood. In de schepping laat God aan jou en mij 

zien wat die overwinning van 2000 jaar geleden betekent. Doordat 

Jezus zijn Zoon voor ons heeft gegeven, is er leven voor ons. Wij 

mogen leven bij God, omdat Jezus voor ons is gestorven en weer 

is opgestaan. 

Johannes 20 : 1 - 10 ‘’Na de sabbat, op zondagochtend, ging Maria uit Magdala naar het 
graf. Het was heel vroeg in de ochtend, het was nog donker. Toen 

ze bij het graf kwam, zag ze dat de steen voor het graf weggehaald 

was. Maria rende weg, naar Simon Petrus en de leerling van wie 

Jezus veel hield. Ze zei tegen hen: ‘De Heer is weggehaald uit het 
graf! En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.’ Meteen gingen 
Petrus en de andere leerling op weg naar het graf, ze renden er-

heen. De andere leerling liep sneller dan Petrus, en was het eerst 

bij het graf. Hij keek naar binnen en zag de doeken liggen. Maar hij 

ging het graf niet in. Kort daarna kwam ook Simon Petrus bij het graf. Hij ging wel naar 

binnen. Hij zag de doeken liggen, ook de doek die om het hoofd van 

Jezus gezeten had. Die lag niet bij de andere doeken, maar apart, 
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netjes opgerold. De andere leerling ging nu ook het graf in. Toen 

hij de doeken daar zo zag liggen, geloofde hij dat Jezus was opge-

staan. In de heilige boeken stond al dat Jezus moest opstaan uit 

de dood. Maar dat hadden de leerlingen nog niet begrepen. Toen 

gingen Petrus en de andere leerling terug naar huis.’’ 

We stappen hierboven een verhaal binnen op het moment dat 

voor het eerst duidelijk wordt dat er iets niet klopt.... Jezus ligt na-

melijk niet meer in Zijn graf. Wat moeten de vrienden van Jezus 

een hoop emoties en gedachten hebben gehad... Het ongeloofl ij-

ke is gebeurd. Helemaal bizar is dat Jezus zelf een aantal keer te-

gen zijn leerlingen heeft gezegd dat Hij na drie dagen weer levend 

zou worden. 

Denk je eens in: hoe zou jij reageren als er iets gebeurt wat eigen-

lijk onmogelijk is? Dood is 

toch dood…? 

Probeer eens een beeld te vormen welke emoties de leerlingen 

moeten hebben gehad. Hoe zou jij je hebben gevoeld? Heb jij wel 

eens iets meegemaakt wat misschien op het eerste gezicht onge-

loofwaardig klonk? Vond je het toen ook lastig om hierover te ver-

tellen? En als we hem doortrekken naar het verhaal wat we zojuist 

uit de Bijbel hebben gelezen… Hoe zit dit dan met de opstandig 

van Jezus? Vind jij het ook lastig om hierover te vertellen tegen 

een ongelovige vriend of vriendin? 

Laat het een mooie uitdaging voor je zijn in de komende tijd naar 

Pasen toe om tóch je mond open te doen, om op te staan voor en 

met Jezus en je ongelovige vriend of vriendin te vertellen over het 

wonder dat gebeurd is met Pasen!

meditatie
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Wist 
je 
dat...

De jeugdraad een 

stroopwafelactie heeft 

georganiseerd? 

Er iemand is die 

meer dan 116 pakjes 

stroopwafels heeft 

verkocht? 

Alle leden van 

verschillende jeugd-

verenigingen daaraan hebben 

meegeholpen? 

de jeugdraad aan 

deze actie meer dan 

€600,-- heeft 

verdiend? 

Daar heel veel 

leuke dingen voor 

gedaan kunnen 

worden?
Ze erg lekker 

waren?
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JOhan smit
1. Wie ben je en wat doe je 
binnen onze gemeente? 
Mijn naam is Johan Smit en ik 

begeleid de samenzang vanaf 

het orgel tijdens de zondagse 

erediensten. Daarnaast ben ik 

bandleider en toetsenist van de 

sing-inband.

2. Hoelang ben je organist 
binnen onze gemeente?
Een jaar of tien.

3. Wat vind je het leukste aan 
het begeleiden van de dien-
sten?
Het begeleiden van een dienst 

vind ik geslaagd wanneer ik een 

klik voel in mijn begeleiding en 

de samenzang. Ik ervaar het 

wanneer ik goed begeleid en ik 

ervaar wanneer ik minder goed 

begeleid; dan ben ik te snel/

langzaam of te stug. Je moet 

wel initiatief durven nemen, je 

leidt de gemeente. Dus dienst-

baar, maar wel durven, anders 

wordt het een dikke brei die pro-

beert samen ergens te komen 

maar eigenlijk niet vooruitkomt.

4. In welke andere kerken 
begeleid je ook wel eens
 diensten?
Ik heb het voorrecht organist te 

zijn in veel verschillende kerke-

lijke gemeentes. Ik ben hoofdor-

ganist van de Goede Herder-

kerk in Epe, waar ik dus veel 

JOhan smit speel. Daarnaast begeleid ik 

in de Petruskerk, in Veessen, 

Rouveen, Zuidwolde en Gronin-

gen.

5. In welke kerk zou je graag 
nog een keer willen spelen?
In het afgelopen jaar heb ik een 

paar keer mogen begeleiden 

in de Martinikerk in Groningen 

op een van de allermooiste or-

gels ter wereld. Dat was een 

hele grote droom van mij. In de 

Laurenskerk in Rotterdam, in 

de Grote Kerk in Zwolle of Alk-

maar, in Helmond of in de Oude 

Kerk van Amsterdam.. er is zo-

veel moois. Maar vergeet niet 

dat het een voorrecht is om op 

dit fantastische orgel te mogen 

begeleiden.

6. Was je erg zenuwachtig 
toen je je eerste dienst moest 
begeleiden?
Ongetwijfeld, alhoewel ik het 

denk ik ook erg leuk vond. Het 

begeleiden van (samen)zang 

vind ik het leukste onderdeel 

van het muzikantzijn, leuker 

nog dan een soloconcert ge-

ven.

7. Wat is het gekste dat je 
tijdens een dienst die je be-
geleide. hebt meegemaakt?
Op een dinsdagavond speel-

de ik in Dwingeloo en tijdens 

het openingsgebed zette ik de 

registratie voor het volgende 

lied en een boek op de lesse-

naar klaar. Dat was gebeurd, ik 

sloot mijn ogen en een secon-

de later ontstond een enorme 

herrie, omdat het boek van de 

lessenaar op de toetsen was 

gevallen en bijna het hele orgel 

openstond. Ik kon er niets aan 

doen, maar had toch even wat 

uit te leggen ;)
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HEt jpt

Jeugd Pastoraal Team (JPT) 

Het Jeugd Pastoraal Team is 

er voor alle jongeren vanaf 12 

jaar, in onze kerkelijke gemeen-

te. Vanuit het voorbeeld wat Je-

zus geeft over de goede Herder, 

vinden we het belangrijk om 

naar elkaar om te zien en een 

luisterend oor voor elkaar te 

hebben. Je hoort als gemeen-

telid bij Zijn kudde en daarom 

willen wij er voor jou zijn. We 

zijn er voor je als je gewoon 

eens bij wilt praten, maar ook 

als je vragen hebt. We vinden 

het belangrijk om te horen wat 

jou bezighoudt en hoe het met 

jou gaat. We willen dit op een 

ontspannen en gezellige ma-

nier doen. Daarom komen we 

graag in contact met de jonge-

ren. Sommige JPT-ers zijn aan 

een club of jeugdvereniging ge-

koppeld. Er zijn ook JPT-ers die 

los van de clubs contact zoeken 

met jongeren. 

Het jeugd  
pastoraal team 

Wat zijn JPT-ers?
-JPT-er staat voor een lid van 

het Jeugd Pastoraal Team. 

-Een JPT-er is een gemeentelid 

met hart voor jongeren.

-De JPT-ers willen investeren in 

relaties met jongeren.

Je kunt contact met ons 

opnemen door te mailen 

naar jeugdpastoraat@

hervormdwapenveld.nl

Contactpersoon wijk Noord:
Mark Meuleman   06-49497689

Contactpersoon wijk Zuid:
Harold Prins   06-38 56 49 31
 Marjanne van der Beek (038) 447 93 86 
Dianne Bredenhoff   06-53 68 42 92
 Arnoud van Guilik   06-27 28 42 49 
Carolien Prins   (038) 200 02 86 
Gert Tromp   06-42 01 23 84 
Sanne Volkers   06-57 93 70 49 

Contact
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Leuk dat je even de tijd 
neemt om het stukje te le-
zen van onze Jeugdvereni-
ging. De Kandelaar is er 
voor jongeren van 12 en 13 
jaar. Om de week komen 
we op de Treffer bij elkaar 
om samen meer over God 
te leren en er een gezellige 
avond van te maken.

Een clubavond bij ‘de
kandelaar’
Omdat het club seizoen al-
weer richting het einde loopt 
gaan we in het kort even 
kijken hoe een normale club 
avond verloopt op “de Kan-
delaar”

Rond 19:00u beginnen we 
met de avond. De meest uit-
eenlopende onderwerpen 
komen dan aan bod. Een 
paar voorbeelden hiervan 
zijn; milieubewust omgaan 
met Gods schepping, wat 
betekent bidden voor ons 
persoonlijk tot hoe ervaren 
wij de kerkdienst. Dit onder-
zoeken we in quiz of spel-
vorm, stellingen, werkbla-
den en natuurlijk vanuit de 
Bijbel.    
 
We kunnen niet de hele tijd 
geconcentreerd bezig zijn. 
Halverwege de JV-avond 
kletsen we even lekker bij 
onder het genot van een 

Hey, daar!!

JEUGDVERENIGING
“DE KANDELAAR”

glas fris en een door de tie-
ners meegebrachte koek. 
Na de pauze gaan we cre-
atief of actief aan de slag. 
Er worden kaarten gemaakt 
tijdens het hand letteren, 
met ballen gegooid tijden 
een spannend potje tref-
bal, voetbal skills getoond 
in een zelfgemaakte pan-
nakooi of wordt er gelachen 
tijdens een hilarische quiz. 
Rond 20:30u ronden we de 
avond af door met en voor 
elkaar te bidden.

Dussss…. Ben jij 12 of 13 
jaar en lijkt het jou leuk om 
ook een toffe avond mee te 
maken. Kom dan zeker een 
keer bij ons kijken. 
Al onze club data vind je op 
de site van de kerk.

Groeten Jolanda, Christa, 
Jan en Mark.

Na de dienst praten veel mensen 
na over de preek. Hoe moeilijk is 

dat preken eigenlijk?

Home made pannakooi
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Zondagmiddag 17 februari 
j.l., tijdens de nabetrachtings-
dienst van het Heilig Avond-
maal dat we die ochtend 
mochten vieren heeft ds. Kop-
pelman het uitvoerig over de 
woorden Eben Haëzer. Woor-
den met de betekenis “tot hier-
toe heeft God ons geholpen”. 
Een gedenksteen, neergelegd 
door Samuël vlakbij de plaats 
Mizpa.

Diezelfde avond mochten we 
met onze jongeren van jeugd-
vereniging Eben Haëzer bij 
elkaar komen én deze avond 
zelfs ook samen met de jon-
geren van De Kandelaar. Een 
grote groep, maar wat hebben 
we een zeer geslaagde avond 
met elkaar gehad. Eigenlijk 
ook gewoon een gedenksteen 
waardig! God heeft ons hier 
ook geholpen. Met elkaar heb-
ben we gekeken, geluisterd 
naar én ervaren de woorden
“Geloof, Hoop en Liefde”.
Binnen het thema ‘Met Hart 
en Ziel’ behandelen we door 
het hele jaar heen de thema’s: 
aanbidding, deugden en ritu-
elen. Geloof, Hoop en Liefde 

zijn drie deugden. Als we wil-
len leven in geloof (vertrou-
wen) en vanuit Gods Liefde, 
komt er Hoop: een toekomst! 
Maar wat vinden we het nog 
wel eens moeilijk om dit prak-
tisch te maken. Bijv. je vriend 
of vriendin vertellen van jouw 
hoop die ook voor hem of haar 
is weggelegd. Of God zoeken 
als je het moeilijk hebt of voor 
een keuze staat. Of je nu 12, 
15 of 32 bent… dat lijkt niet uit 
te maken. We hebben er sa-
men open over kunnen praten 
in een mooie werkvorm. 

vanuit de club 
Eben Haezer

Dat is waar we binnen onze 
jeugdvereniging naar op zoek 
zijn… het Christen-zijn prak-
tisch maken, er over kunnen 
praten met elkaar, naar elkaar 
luisteren en van elkaar leren. 
Maar ook zien dat veel meer 
mensen dezelfde vragen en 
moeiten hebben als jij zelf. 
Troost: Christen-zijn mogen 
we vooral ook samen doen! 
God heeft ons aan elkaar ge-
geven binnen deze gemeente 
en juist de jongeren die nog 
maar net op weg zijn in hun 
reis hebben elkaar en ons als 
gemeente nodig. Een vraag 
aan de gemeente: Denkt u 
daar ook wel eens aan? Ziet u 
hen tijdens de diensten? Bidt u 
voor hen? Bidt u voor ons als 
leidinggevenden in de mooie 
taak die we mogen hebben? 

En ja…. Gezelligheid is het 
natuurlijk ook, wat moeten we 
zonder?! Kijk maar even mee 
naar de foto’s. Let op de uit-

drukkingen in gezicht en ge-
baren en we weten voldoen-
de! Het is nog geen einde 
seizoen, maar de tijd vliegt let-
terlijk voorbij en dus gaan we 
inderdaad alweer de laatste 
avonden inplannen. 
Bijvoorbeeld een avond sa-
men met de oudste jeugdver-
eniging, El Hanan. We hebben 
samen met hen en de domi-
nee een preek voorbereidt om 
hierover diezelfde middag nog 
na te praten. Als leiding van 
Eben Haëzer vinden we het 
mooi om lijnen te gaan zien 
in ons gehele jeugdwerk, dat 
we er samen in staan en niet
iedere club of JV voor zich. Dit 
is ook één van de ontwikke-
lingen die we als jeugdwerk-
leiders onder leiding van de 
HGJB tijdens onze groeiavon-
den zien en bespreken. Mooi 
om samen het jeugdwerk bin-
nen onze gemeente vorm te 
geven, hierover na te denken 
en bewust hiermee bezig zijn. 
Visie en missie ontwikkelen 
en ideeën en gedachten met 
elkaar delen. 
Wat is dat belangrijk, onze 
jeugd ZIEN! Met de Hoop die 
in ons leeft moeten we er juist 
voor hen zijn!

Sanne Volkers, 
Ineke Arnoldink, Willard Palm, 
Edwin van der Beek en Arien 
Eilander
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4 oktober was er een ouderavond over geloofsopvoeding van tie-

ners. Het was een mooie avond waarin we stil stonden bij wat er 

leuk is, maar ook bij wat ingewikkeld kan zijn met tieners in huis.

Hieronder verschillende reacties die ouders gaven aan het einde 

van de avond: 

• Waardevol

• Mooie verdeling in werkvormen

• Erg fijn
• Bemoedigend en fijn om te delen met ouders die ook pubers 

hebben

• Leerzaam 

Omdat er werd aangegeven dat er behoefte is aan meer van zul-

ke avonden, is het de bedoeling om in mei weer een ouderavond 

met elkaar te hebben. Als daar meer duidelijkheid over is, zal daar 

meer informatie over komen. 

Ouderavond

Een tiener in huis!
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een schitterend 
verhaal
Een voorleesverhaal voor 
jong en oud(er). Van Adam en 
Eva tot Jezus’ terugkomst. 

Er leefden eens een man en 

een vrouw. Zij waren de geluk-

kigste mensen op aarde. Oké, 

ze waren ook de enige mensen 

op aarde, maar gelukkig waren 

ze. Zielsgelukkig!

Adam en Eva heetten ze.. en 

God had hen gemaakt. Hij had 

hen naar Zijn beeld gemaakt, 

spiegels waarin Zijn schoon-

heid refl ecteerde. Volmaakt wa-
ren ze. Gods kinderen in Gods 

prachtige wereld, wat een fan-

tastische tijd was dat! 

Jammer genoeg bleef het niet 

lang zo fantastisch en duurde 

hun geluk maar even. Op een 

dag aten ze namelijk van de 

enige boom waarvan God had 

gezegd dat ze er vanaf moest 

blijven. Ze maakten een enor-

me fout. Het was een verschrik-

kelijke dag…

Een slang had Adam en Eva 

voor de gek gehouden en hun 

een leugen over de vrucht ver-

teld. Als ze die zouden eten, zei 

hij, zouden ze net als God wor-

den. Maar het tegendeel was 

waar. Toen ze de vrucht aten, 

kwamen ze erachter dat de af-

stand tussen hen en God juist 

heel groot geworden was.

Dichtbij God zijn – merken dat 

Hij dichtbij ons is – was ineens 

heel moeilijk geworden. 

Adam en Eva moesten weg 

uit de paradijselijke tuin. Maar 

voordat ze gingen, deed God 

een belofte. Hij beloofde dat die 

boze slang, de duivel, altijd zou 

vechten tegen Eva en haar kin-

deren. De goeden en slechten 

zouden altijd met elkaar over-

hoop liggen. Dat klinkt niet als 

een leuke belofte… Wie wil 

er nou leven in een oorlog die 

nooit stopt?

Maar! Dit is het goede aan de 

belofte: God beloofde namelijk 

ook dat een van Eva’s kinderen 
uiteindelijk, op een dag, vroeg 

of laat, de kop van de slang zou 

vertrappen.. de slangendoder.

Maar voor het beter werd, ging 

het allemaal eerst nog veel 

slechter. Er gebeurden ver-

schrikkelijke dingen. Het lukte 

de mensen maar niet om het le-

ven te leven zoals het bedoeld 

was. Toch hield God Zijn belof-

tes, keer op keer! Hij zegende 

de mensen, welke domme din-

21



gen ze ook deden. Er is veel te 

veel gebeurd om nu hier neer te 

zetten, dus we slaan een heel 

stuk over.. 

Maar, de grote vraag die elke 

keer weer opkwam als God het 

volk redde was: Zou er dan uit 

die rare, kromme takken aan de 

stamboom van Abraham, Izaäk 

en Jakob toch ooit een slangen-

doder voortkomen? Het ant-

woord is: JA!

God beloofde dat de slangen-

doder – Abrahams zoon, Juda’s 
leeuw, Davids opvolger – uit 

Bethlehem zou komen. 

God beloofde dat Hij uit een 

maagd geboren zou worden. 

God beloofde dat er een bood-

schapper zou komen om de 

weg voor Hem te bereiden. 

God beloofde dat de Bevrijder 

zou sterven en weer tot leven 

zou komen en een licht voor de 

wereld zou zijn.

God beloofde heel veel ongelo-

felijke dingen! 

Een hele tijd later komen we 

bij een stal in het stadje Beth-

lehem. Op het moment dat Ma-

ria haar kindje op de wereld 

zette, bracht God de langver-

wachte Profeet, Priester en Ko-

ning op aarde. God gaf hiermee 

Zijn volk een nieuw begin. Zoals 

Hij had beloofd. 

Natuurlijk ging het anders dan 
de mensen hadden verwacht. 

De mensen hadden niet ver-

wacht dat de Grote Redder ge-

boren zou worden in een stal 

vol dieren.. Maar de wonderen 

die gebeurden waren heel bij-

zonder. De lessen die Jezus gaf 

waren heel anders dan iemand 

ooit eerder had gehoord. Het 

was heel apart allemaal.

Maar de grootste verrassing, 

voor iedereen, was dat degene 

die God had uitgekozen, was 

uitgekozen om te sterven.

 

Degene die de kop van de 

slang moest vertrappen, werd 

zelf vertrapt. Dat leek van geen 

kant te kloppen.. Dus toen Je-

zus, de Christus, de Zoon van 

de levende God, op die vrijdag-

middag aan het kruis stierf, leek 

dat ondenkbaar, een afschuwe-

lijke ramp. En dat was het ook. 

Het ergste dat ooit op aarde is 

gebeurd.

Maar het was ook het beste dat 

ooit op aarde is gebeurd. Pre-

cies zoals je van God zou ver-

wachten. En precies zoals God 

het bedacht had! 

Wij breken beloftes, God houdt 

zich eraan.

Wij rennen bij God weg, dus Hij 

komt naar ons toe.

Wij lijden om zonde, dus de 

Redder lijdt voor ons. 

Zo zie je dat bevrijders worden 

geboren om te sterven. Dingen 

vallen in duigen zodat ze daar-

na opnieuw kunnen worden op-

gebouwd. God stuurt Zijn men-

sen het Paradijs uit en doet er 

daarna alles aan om hen er 

weer terug te brengen. 

 Misschien heb je het al eens 

gehoord, maar de slangendo-

der die aan het kruis stierf, bleef 

niet dood.
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Dat kon Hij niet.

De dood had geen macht over 

Hem.

De duivel had niks tegen Hem 

in te brengen.

De zonde had geen prijs van 

Hem geëist die Hij niet betalen 

kon.

Jezus kon simpelweg niet dood 

blijven. En God zou Hem niet la-

ten wegteren in het graf. Dus op 

de derde dag wekte God Hem 

op uit de dood. 

Heel wat mensen zagen Hem 

en aten met Hem en lieten zijn 

vrienden weten dat Hij weer 

leefde. Echt leefde. 

Veertig dagen later tilde God 

Jezus op, de lucht in, steeds 

hoger en hoger, en gaf Hem de 

ereplaats aan Zijn rechterhand. 

En weet je wat de slangendoder 

daarna deed?

Zijn werk zat erop en Hij ging 

zitten. God gaf Hem de naam 

boven alle namen, zodat ie-

dereen die de naam van Jezus 

hoort zou beginnen te zingen en 

te roepen en Hem zou aanbid-

den. 

Om het nog mooier te maken en 

om nog meer beloftes in te los-

sen, stuurde God de Vader en 

God de Zoon het mooiste ca-

deau ooit naar de aarde.

Dat cadeau was de Heilige 

Geest. En door dat geschenk, 

de Geest, kunnen wij kracht en 

vrede hebben, en kan Christus 

altijd bij ons zijn. 

Je hebt inmiddels vast wel door 

dat dit een prachtig verhaal is. 

Zeg maar gerust: een schitte-

rend verhaal.

Het is een bekend verhaal voor 

velen van ons. Het is een echt 

en waargebeurd verhaal voor 

ons allemaal. Maar je hebt niet 

gehoord hoe het verhaal afloopt 
– nog niet.

Wij leven aan het begin van het 

einde van een verhaal waar we 

nog altijd middenin zitten. Dat 

dit niet het einde is, weten we 

omdat we nog niet terug zijn in 

de tuin.

We zien al wel een glimp van de 

tuin hier en daar – in ons hart, in 

ons gezin, in de wereld – maar 

iedereen die van dit verhaal 

houdt, kan niet wachten om de 

Bevrijder te zien die er het mid-

delpunt van is. Blijf dus op Hem 

wachten. Blijf in Hem geloven. 

Blijf erop vertrouwen dat dit ver-

haal nog niet af is. God vergeet 

zijn beloftes nooit en de Beloof-

de stelt nooit teleur. 

Op een dag zullen we Hem 

zien. Op een dag zullen we bij 

Hem zijn. Op een dag zullen er 

alleen nog maar goede dagen 

zijn, dag in, dag uit. 

Gods kinderen in Gods prachti-

ge wereld, voor altijd. 
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Hé lieve clubleden van Gideon 

en Benjamin! Even een bericht-

je vanuit de leiding.

Wat zijn wij blij dat jullie elke 

keer met zoveel kinderen op 

club komen. Wat fi jn dat jullie 
ook vriendjes, vriendinnetjes, 

neefjes en nichtjes meenemen. 

Iedereen is welkom bij ons! We 

willen jullie laten weten dat we 

enorm van jullie genieten. We 

zijn dankbaar voor de mooie, 

eerlijke gesprekken die we sa-

men hebben over wie de Hee-

re Jezus voor jullie betekent en 

wie Hij voor jullie is. Wat we ook 

heel knap vinden is dat jullie ge-

bedspunten voor ons hebben 

en dat jullie zelfs al zelf durven 

te bidden. Wij, als volwassen 

mensen, kunnen veel van jullie 

leren. We hebben het ook erg 

gezellig met elkaar. Jullie heb-

ben de meest fantastische knut-

selwerkjes gemaakt en spellen 

gespeeld. Hieronder wat foto’s 
van de afgelopen weken!

Club Gideon & Benjamin

19 december - kerst

Wauw wat hebben we 

een fi jne middag/avond 
gehad met elkaar! Eerst 

samen met de ouderen 

uit de gemeente en later 

samen met beide clubs 

heerlijk gegeten. Mooie 

kids, fi jn gemeente 
moment, lekker eten, 

top team, gezelligheid 

kortom; veel zegeningen! 

Dankbaar

Club Gideon & Benjamin
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16 januari

Met Gideon gehad over 

liefde en vriendschap.

Naast veel gegiechel 

onwijs veel mooie din-

gen gehoord! Daarna 

een to do pot gemaakt; 

opdrachten om alleen 

of samen te doen als 

je vrij bent. Op het eind 

voor anderen gebeden. 

Het was een heerlijke 

middag met jullie! 

30 januari

Bingo..!! 

13 februari

Bijbelerhaal over de 

spraakverwarring van 

Babel en een feestelijke 

ketting maken!

We hebben nog maar 3 
clubmiddagen te gaan! 
Even op een rijtje..
6 maart
20 maart
3 april (pssst..speciale 
middag!)
Hopelijk ze we jullie dan!
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Colofon

Uitgave    Contact personen:
4x per winterseizoen   Mark Meuleman

door Hervormd Wapenveld  mark_meuleman@msn.com

     06 49497689

Aanleveren stukjes     
Janneke van Guilik   Harold prins  

jannekeboerdam@hotmail.com mail@haroldprins.nl

     06 38564931 

Vormgeving
Sanne Steenbergen      


