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‘‘namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere’
Lukas 2:11
“Zeg buurvrouw, wat ik nu toch weer gehoord heb! Het is niet te geloven! Er kwam vanmorgen vroeg een groep
herders door de stad gelopen, die aan iedereen vertelde dat de Redder is geboren! Niet in het paleis, nee joh.
Gewoon in een stal. Wat denk jij? Zou het echt zijn?”
“Ik geloof het zeker, want één van die herders is mijn man! Hij heeft de engelen gezien en gehoord, hij heeft het
goede nieuws zelf gehoord en heeft heel eerbiedig bij dit bijzondere kindje neergeknield”.
Zo begonnen Rozanne en Marjolein het verhaal tijdens de eerste kinderclub in ons nieuwe huis! Het was een
heerlijke middag, de kinderen deden enthousiast mee. We hebben veel gezongen, we hebben veel gehoord. Maar
bovenal hebben we de kinderen mogen vertellen : Vandaag is jullie Redder geboren, Christus de HEER! Lukas 2:11a
Wat was het een fijne en bijzondere middag, woensdag 22 december. De dag waarop wij voor het eerst in ons
nieuwe huis het Goede Nieuws mochten doorgeven aan kinderen in de Heuvel.
We zijn God zo ontzettend dankbaar dat Hij ons hier weer heeft geplaatst. Bijna twee jaar geleden moesten we onze
plek in de Heuvel verlaten, maar nu heeft Hij ons hier weer terug gebracht.
Wij bidden dat God ook in het nieuwe jaar weer veel mensen op ons pad zal brengen, zodat wij aan de mensen in
Breda mogen verkondigen dat Jezus is gekomen. Hij is gekomen om mensen die nu nog ronddwalen als schapen
zonder herder, bijeen te brengen in Zijn kudde!
Bidt u met ons mee, dat God in het nieuwe jaar ons zal leiden naar juist die mensen, die God op het oog heeft?
Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toe!
Veel liefs,
Folkert en Marjolein – Suus en Gijs

De vrouwen van Bethlehem kwamen op bezoek!

Onze nieuwe clubruimte, gevuld met kinderen!
En helemaal links in de hoek, onze nieuwe juf: Emma.
Zij is voor een jaar aangesloten bij onze kinderclub. En wat een zegen: ze speelt gitaar!

Marjolein is hier bezig met de quiz. Na het verhaal doen we altijd een quiz, om op een speelse manier te ontdekken
hoeveel de kinderen hebben begrepen en onthouden van het verhaal.

