
 

 

 

 

“Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, 

dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.” 
Een woord van Jezus Christus onze Heer (Johannes 15:8) 

 

 

 

Beste ouders, geliefde broeder/zuster, 

 

Aan jullie is de zorg voor één of meer kinderen toevertrouwd. De geboorte van een kind vervult je als 

ouders doorgaans met een enorm gevoel van verwondering, dankbaarheid en liefde. Kinderen zijn 

een groot geschenk van onze hemelse Vader; Hij laat een kwetsbaar en hulpeloos kindje geboren 

worden in jullie gezin. Wat een vertrouwen spreekt daar uit!  

 

De Vader verlangt ernaar dat we vrucht dragen voor Hem; wij en onze kinderen. Dat is het doel van 

ons leven. Als ouders hebben we daarom de taak om onze kinderen te vertellen wie de Heere God is 

en hen te helpen Hem te leren kennen en voor Hem te leven. Daarvoor is geen betere methode dan 

het voorbeeld dat je als ouders geeft. 

 

Dat is het voorbeeld van dagelijks leven als discipel in deze wereld en van het omgaan met God door 

Woord en gebed. Het voorbeeld van God liefhebben boven alles en van je naaste liefhebben als 

jezelf. Het voorbeeld van hoe je leeft van Gods genade en van hoe je álle dingen van Hem leert 

verwachten.  

 

We mogen elkaar hierbij als ouders tot steun zijn. Een Afrikaans gezegde verwoordt treffend: ‘Er is 

een heel dorp nodig om een kind op te voeden.’ In de kerkelijke gemeente ontmoet een kind ook 

andere voorbeeldfiguren in geloof; het kan daar vrienden maken en zijn plekje in de gemeenschap 

ontdekken; er is gelegenheid om de moeilijker vragen en onderdelen van Bijbel en geloof te 

bespreken. Wat een voorrecht is het dat we deel mogen uitmaken van de kerk in Ameide en 

Tienhoven! 

 

Achterop deze brief vinden jullie wat er komend seizoen wordt georganiseerd voor de verschillende 

leeftijdsgroepen1. In het verlangen dat het tot zegen mag zijn voor jullie kinderen en voor jullie zelf. 

Velen van jullie zijn hier of daar als jeugdleider actief. Zo doen we het met en voor elkaar. In 

verwondering over en dankbaarheid voor de genade en liefde van de Heere onze God! 

 

Hartelijke groet van de Jeugdraad, 

Jaco Heikoop  Dieter Spruijtenburg 

Erwin Kooij  Theo Willemse 

Willy van Es   

 

 

Contact: a10jeugdraad@gmail.com 

 
1 Uiteraard wordt er rekening gehouden met de voorschriften met betrekking tot covid-19. 



 

 

 
 

N.B. Zie de website van de kerk voor informatie over tijd en plaats. 

 


