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Kom in actie!

Om het hart van alle 
kinderen en jongeren
Het is ons verlangen dat kinderen en 
jongeren geraakt worden in het hart.  
Dat kunnen wij zelf niet. Het is het  
werk van de Heilige Geest. Pagina 5.

De straat als je thuis
 
Geen dak boven je hoofd en geen warm bed. 
Eten kan je kopen door eerst te bedelen…  
Of je steelt iets, als je echt honger hebt.  
Lezen en schrijven heb je nooit geleerd.  
Er is niemand die naar je omkijkt. Pagina 6.
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Het blijft altijd een lastige keuze om als Commissie Landelijke Actie een nieuw actiedoel 
te kiezen. Toen we het project ‘straatkinderen’ van Kom over en help onder ogen kregen, 
voelden wij als commissie de grote nood bij veel kinderen in Tbilisi (de hoofdstad van 
Georgië). Voor hen is het straatleven de enige mogelijkheid om te overleven.

We willen bij deze nieuwe 
landelijke actie niet alleen 
de situatie gade slaan (zien), 

maar ook ‘omzien’ naar de kinderen en 
jongeren in Georgië. Daarom gaat de helft 
van de opbrengst naar stichting Kom over 
en help. Kom over en help weet zich al bijna 
50 jaar geroepen om kinderen en jongeren 
in kwetsbare omstandigheden te dienen. 
De andere helft van de opbrengst van de 
landelijke actie is voor het werk van het LCJ 
onder kinderen en jongeren in Nederland. 

We hebben altijd één jaar waarin wij als 
commissie de landelijke actie voorbereiden 
en daarna volgt een actiejaar. We hebben 
het voorbereidende deel achter de rug, 
waarin we onder andere dit magazine 
hebben gemaakt, de actiewebsite  
lcjactie.nl hebben gevuld met informatie, 

mooie acties hebben uitgedacht en 
heerlijke actie-producten hebben geregeld. 

Nu staan we aan het begin van het 
actiejaar. Als commissie zijn we erg 
benieuwd naar de acties die deze keer 
gehouden gaan worden. We genieten  
er altijd erg van als we zien dat kinderen, 
jongeren en hele gemeentes in touw zijn 
voor de landelijke actie. We steken ook 
graag zelf onze handen uit de mouwen 
en willen ook meedenken met het 
organiseren van acties, dus benader  
ons gerust via lcjactie.nl. 

We hebben veel uitgedacht voor dit 
actiejaar, maar tegelijk weten we ook dat 
alles zo weer anders kan zijn. We leggen 
alles in de handen van de Heere. Hij  
regeert over deze aarde en dat mag ons 
rust geven voor de onbekende toekomst. 

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

Hartelijke groet,
Commissie Landelijke Actie 

 Van zien   naar omzien

We hebben veel uitgedacht 
voor dit actiejaar, maar tegelijk 
weten we ook dat alles zo weer 
anders kan zijn. We leggen alles 
in de handen van de Heere. Hij 
regeert over deze aarde en dat 

mag ons rust geven voor de 
onbekende toekomst. 

In dit magazine:

Stel je eens voor…
Het bezoek van Gerieke Barreveld 
aan het straatkinderenproject in 
Tbilisi, Georgië. 

Hoe Loïs en Greet meedoen 
met de Landelijke Actie!

“Verschil moet er niet zíjn,  
maar verschil moet je máken”

De straat als je thuis

9

13
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10 / 11

Actieproducten
en callcenter

Doneren kan via: 
NL60 RABO 0104 2050 08
tnv Landelijke Actie

Kom in actie 

met de hele 
gemeente! Voor € 12,- krijgt  

een kind een week  
lang onderwijs en een 

warme maaltijd.
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Om het hart van alle jongeren

Sam van 4 zit te wiebelen in de kerk. Ineens schiet hij overeind: dat versje heeft hij 
geleerd voor zondagsschool! Julia hoort bij de afkondigingen dat er vrijdagavond weer 
club is. Zal ze deze keer dan toch maar gaan…? Samen met zijn vriendengroep is Wiebe 
in deze kerkdienst te gast, ze bezoeken de bijbelstudieconferentie. Vanmorgen gaat de 
preek over het thema van hun weekend. 

"Om het hart van alle  
   kinderen en jongeren" 

Sam, Julia en Wiebe zijn zomaar 
drie voorbeelden van kinderen en 
jongeren die op een zondag de 

kerkdienst bezoeken. Het zijn jongeren van 
de gemeente. Ze groeien op in de gemeente, 
ze zijn er gedoopt en hebben als baby de 
crèche bezocht. Ze gaan naar zondagsschool 
en club. Ze stromen door naar catechisatie en 
worden uitgenodigd voor de vereniging. 

Op al die plaatsen horen ze over de Heere 
God en Zijn dienst. Ze leren bijbelteksten 
en psalmen. Er wordt verteld over Adam 
en Eva, de richters en de wonderen van de 

Heere Jezus. Ze leren wat kernwoorden als  
‘zonde’ en ‘gerechtigheid’ betekenen. 

En op al die plaatsen zien ze andere 
gemeenteleden die willen leven 

naar Gods Woord en wet. Ook 
van hen leren ze over de Heere. 

Het LCJ wil door middel van 
materiaal en toerusting alle 
ouders, leidinggevenden 
en ambtsdragers helpen 
om op deze manier 
rondom de kinderen en 
jongeren te staan. Dat 

wordt gedaan door het 
maken van bijbelleeslessen 

en vertellingen voor de 
zondagsschool,  bijbelstudieboekjes 

voor -12, -16 en 16+ en actuele schetsen voor 
de jeugd. Ook worden er appeldagen en 
conferenties georganiseerd. Voor ouders 
en leidinggevenden zijn er cursussen en 
workshops te volgen en altijd is het LCJ 
beschikbaar voor advies of toerusting op 
maat. 

Het is ons verlangen dat kinderen en 
jongeren geraakt worden in het hart.  
Dat kunnen wij zelf niet. Het is het werk  
van de Heilige Geest. Van Zijn hulp en zegen 
zijn we diep afhankelijk. Dat geeft tegelijk 
ontspanning en verwachting. De drie-enige 
God is de God van het verbond. Van Hem 
verwachten we de zegen! Voor Sam, Julia en 
Wiebe. Maar ook voor Lauren die dreigt af 
te haken en Klaas die niet van verenigingen 
houdt. Het gaat om het hart van álle kinderen 
en jongeren.   
 
Marieke Griffioen 
Senior Jeugdwerkadviseur
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Het is ons verlangen 
dat kinderen en 
jongeren geraakt 

worden in het hart.

Heb jij ook zo’n zin
om weer op reis te gaan?

amigoreizen.nl

christelijke jongerenreizen

Het is tijd voor vakantie met 
nieuwe vrienden! Of je deze zomer 
liever dicht bij huis blijft, naar de 
zon vliegt, lekker actief bezig wilt 
zijn of verder weg het avontuur op 
gaat zoeken, het kan allemaal. 
We hebben een afwisselend 
reisaanbod voor je samengesteld. 
Ga jij ook mee? Kijk snel op onze 
website.

Met

christenen 

op reis naar 

de mooiste 

bestemmingen 

wereldwijd

Avonturen 
beleven, nieuwe vrienden maken
en de mooiste 
herinneringen 

opdoen

Reizen 
met een 

goede mix tussen 
activiteiten, 

ontspanning en 
bezinning

Groepsreizen 

met volop 

ruimte voor 

eigen invulling
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In actie voor Georgië

De meeste van deze straatkinderen 
komen uit grote gezinnen waarvan de 
moeders vaak al op heel jonge leeftijd 

hun eerste kindje krijgen. Vaders verdwijnen 
na verloop van tijd uit beeld en hierdoor is 
de moeder alleen verantwoordelijk voor haar 
kinderen. De kinderen ontvangen over het 
algemeen weinig zorg en liefde. Hun (t)huis is op 
straat of bestaat uit planken, golfplaten, karton 
en stukken zeildoek. Het is er onhygiënisch 
doordat ze hun behoefte doen op de plek 
waar het hun uitkomt en er geen sanitaire 
voorzieningen zijn. Al op heel jonge leeftijd 
worden ze de straat opgestuurd en gedwongen 
om te bedelen. 

DE STRAAT ALS SCHOOL
De kinderen gaan niet naar school en kunnen 
daardoor ook niet lezen en schrijven. Wat ze 
wél leren is overleven op straat. Dat gaat vaak 
gepaard met agressie, criminaliteit en prostitutie. 
De ‘bijdrage’ van de overheid gaat niet verder 
dan dat de politie de kinderen soms in een bus 
drijft om ze vervolgens buiten de stad af te zetten. 
Natuurlijk weten de kinderen de weg naar de 
stad lopend terug te vinden… De ‘straatschoffies’ 
zijn een blok aan het been. Totdat ze in aanraking 
komen met het dagopvangcentrum. 

VERSCHIL MOET JE MÁKEN 
Het dagopvangcentrum wil een verschil maken in 
het leven van deze kwetsbare kinderen. ‘Tabitha,’ 
partnerorganisatie van Kom over en help weet 
zich geroepen om zich met hart en ziel voor deze 
kinderen in te zetten. Het belangrijkste? Het 
doorgeven van de boodschap van de liefdevolle 
God Die voor hen wil zorgen en bij Wie de 
kinderen altijd welkom zijn. Daarnaast krijgen 
de kinderen een stevige lunch. Het verschil 
wordt gemaakt door de kinderen te leren lezen, 
schrijven en rekenen. Het aanleren van sociale en 
levensvaardigheden, zowel aan de kinderen als de 
ouders, zorgt voor groei en ontwikkeling. “Verschil 
moet er niet zíjn, maar verschil moet je máken,” 
aldus een medewerker van ‘Tabitha’.

GUN JIJ DEZE STRAATKINDEREN OOK ZO’N 
WARME EN LIEFDEVOLLE PLEK?
Je dagelijkse boterham, onderwijs dat je 
hebt gevolgd, werk dat je kan doen: het 

zijn in ons land vaak zulke gewone dingen 
dat we er nauwelijks over nadenken. Voor 
veel mensen zijn dit echter helemáál 
geen vanzelfsprekendheden. Ook voor de 

straatkinderen in Georgië niet. Daarom 
willen we hen helpen ontwikkelen en hun 
zelfredzaamheid vergroten. Dit doen we 
onder andere door het inzetten van educatie 
en maatschappelijke zorg. Daarbij hebben 
we oog voor zowel het materiële als het 
geestelijke aspect.

OVER KOM OVER EN HELP
Kom over en help werkt al bijna 50 jaar 
in verschillende landen in Oost-Europa. 
Wij helpen daar ouderen, volwassenen, 
jongeren en kinderen die leven in 
kwetsbare omstandigheden. Hoe? Door 
in nauwe samenwerking met onze lokale 
partnerorganisaties mensen te helpen aan  
een baan of opleiding. Maar we zorgen 
er ook voor dat kinderen naar een 
dagopvangcentrum kunnen waar ze  
vrienden maken, eten krijgen en geholpen 
worden met hun huiswerk. Tot slot geven 
we praktische hulp aan mensen die extra 
ondersteuning nodig hebben omdat ze 
bijvoorbeeld oud of gehandicapt zijn. 
En u? U kunt daar een belangrijk steentje  
aan bijdragen en zo een lichtpuntje zijn in  
het leven van straatkinderen in Georgië!

Gerben Heldoorn
Directeur

Laurens Sok 
Medewerker communicatie  
en fondsenwerving

In actie voor Georgië

Daarom willen we hen 
helpen ontwikkelen en hun zelfredzaamheid vergroten.

Geen dak boven je hoofd en geen warm 
bed. Eten kan je kopen door eerst te 
bedelen… Of je steelt iets, als je echt 
honger hebt. Lezen en schrijven heb je 
nooit geleerd. Er is niemand die naar je 
omkijkt. Kan jij het je voorstellen?

Voor straatkinderen in Tbilisi, de 
hoofdstad van Georgië, ziet iedere dag 
er zo uit. Voor hen is leven op straat 
de enige mogelijkheid om te kunnen 
overleven. Een hard en liefdeloos bestaan 
zonder toekomst. Tenzij…

De straat als je ‘thuis’
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Een kijkje in het leven van...

Het is al ruim twee jaar geleden, toch herinner 
ik het mij nog goed. Mijn bezoek aan het 
straatkinderenproject in Tbilisi, Georgië. 

We beginnen die dag met een vergadering  
met het team van partnerorganisatie Tabitha. 
Ze vertellen ons over de omstandigheden 
waarin de straatkinderen van Tbilisi opgroeien. 
Ook delen ze met ons hoe erg ze het vinden 
dat er bijna niemand is die naar deze kinderen 
omkijkt. Mensen die deze kinderen op straat 
tegenkomen, behandelen hen als oud vuil en  
de overheid doet niets anders dan het probleem 

verplaatsen. Gelukkig worden de straatkinderen 
door het team van Tabitha wèl gezien. Dat blijkt 
wel uit de passie waarmee ze spreken over de 
activiteiten die ze voor hen organiseren en hoe 
ze met hen omgaan.

Rond lunchtijd vliegen de deuren van het 
dagopvangcentrum open en worden we  
begroet door de straatkinderen van Tbilisi.  
Dat gaat gepaard met een hoop kabaal en heel 
veel knuffels. Het is duidelijk dat de kinderen 
zich hier welkom voelen. In de keuken staat een 
voedzame maaltijd voor hen klaar. Maar voordat 
ze aan tafel mogen, moeten eerst de handen 
gewassen worden. Hygiëne is een van de dingen 
die ze in het dagopvangcentrum geleerd 
hebben. Als de schaal met boterhammen leeg 

is, wordt deze bijgevuld. De kinderen stoppen 
pas met eten wanneer alles op is. Na de lunch 
is er tijd voor spelletjes, knutselen en tekenles. 
Ook kunnen de kinderen douchen en hun 
kleren laten wassen. Het team probeert hen 
op een laagdrempelige manier praktische 
vaardigheden bij te brengen en hen te 
onderwijzen. 

Helaas moeten wij na de lunch weer gaan,  
maar we mogen niet weg zonder een knuffel 
van de kinderen. We worden uitgezwaaid door 
de kinderen en het team van Tabitha dat zich 
blijft inzetten voor deze kinderen. Zo draagt  
de partnerorganisatie haar naam met verve.

Gerieke Barreveld
Beleids-/projectmedewerker Kom over en help 

Reisverslag

Stel je eens voor…

Het is duidelijk dat 
de kinderen zich hier 

welkom voelen.

Het RD geeft me inzicht in de 
christelijke waarden die ik mijn 
leerlingen mee wil geven. 

Corstiaan | Directeur basisschool

Het RD is er ook voor jou. 
Ga naar rd.nl/actiemagazine

De een leest graag persoonlijke verhalen, de ander zoekt 
verdieping bij het nieuws. Maar allemaal hebben we behoefte 
aan goede, evenwichtige en eerlijke informatie. Aan zicht op 
het Bijbelse perspectief in ons bestaan.  

Het RD wil helpen verder te kijken dan jezelf. 

RD, de krant voor het hele verhaal.  
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Kom in actie 
met heerlijke actieproducten! 

Ook dit actiejaar hebben we als commissie hard nagedacht over 
actieproducten en is er een mooie lijst met heerlijke producten 
uitgezocht. Met de leveranciers zijn goede prijsafspraken gemaakt  
zodat u dit niet zelf hoeft te regelen en wij u op dit gebied weer 
kunnen ontzorgen. Uiteraard kan ook een plaatselijke bakker, 
slager of supermarkt benaderd worden voor actieproducten.

William Hijkoop is al een paar jaar betrokken 
bij de landelijke actie als actiebakker 
en ook deze keer zijn er weer heerlijke 
bakkersartikelen te koop:

 ■ Speciaal voor deze actie maakt hij keekjes 
in de actiekleuren.

 ■ Ook levert hij lekkere boterkoek, 
appeltaart, kruid- en ontbijtkoeken. 

 ■ En overheerlijke suikerbroden, worsten- en 
saucijzenbroodjes.

 ■ Er is daarnaast een weekendpakket 
samengesteld met suikerbrood, keekjes, 
koffiekoeken en kleine eierkoeken. 

Het leuke van deze actiebakker is dat hij nog 
veel meer kan leveren. Denk aan oliebollen, 
appelflappen, aardbeiensloffen en nog veel 
meer lekkers. Er kunnen dus meerdere acties 
worden ingepland, bijvoorbeeld rond oud en 
nieuw met oliebollen en rond Moederdag met 
aardbeiensloffen. Wij denken graag mee, dus 
betrek ons gerust bij de voorbereidingen van 
de actie. Onze bakker komt graag een paar 
keer langs. 

Nog meer actieartikelen van dit seizoen:
 ■ Snoeprollenmix van tien rollen via ‘t Soetendal 

Urk. 
 ■ De Jongens van de Fant roken heerlijke zalm 

voor ons! 
 ■ Via ‘t Vershuys op Urk kunnen we lekkere 

slagersproducten bestellen, zoals grillworst, 
rollades en rookworsten. 

 ■ Ons vaste actieproduct blijft toch wel het 
toiletpapier. Iedereen heeft het nodig en het 
loopt altijd als een trein. 

Tip: Plan een actie begin december en lever de 
producten voor de kerst uit. De meeste mensen zijn 
altijd bereid om extra te kopen voor de feestdagen 
en hoe mooi is het als je hiermee dan de landelijke 
actie steunt! 

Op lcjactie.nl kun je deze actieproducten bestellen 
en meer informatie vinden. Het bezorgen doen 
we in overleg. We hebben vrijwilligers, zodat we zo 
min mogelijk kosten kwijt zijn. Let op: bestel op tijd 
(minimaal twee weken van tevoren). 

PS: De prijzen ontbreken in dit magazine. Dat 
zijn we niet vergeten, maar vanwege de prijs 
schommelingen hebben we ervoor gekozen de 
prijzen alleen op de website te zetten. 

Met ons actiecallcenter kun je als groep gemakkelijk in 
één avond de hele gemeente bellen. Als commissie 

zorgen wij ervoor dat het systeem voor jullie wordt 
ingericht. Met elkaar als vereniging maak je er 
een gezellige actieavond van en bel je de gehele 
gemeente. Wij hebben alle benodigdheden 
(headsets), de jongeren hoeven alleen een laptop 
mee te nemen. Per telefoontje zie je de opbrengst 
voor de actie oplopen, wat onderling zorgt voor 
een echt competitiegevoel. Per persoon haal 
je gemiddeld € 100,- winst op in één avond. 
Het systeem levert direct de bestellijsten en 
pakbonnen en komt zelfs met kant- en klare 
rijroutes. Dit neemt veel organisatiewerk uit 
handen en verhoogt de opbrengst!  

Kijk op: lcjactie.nl/belactie.

Organiseer een actieavond        met het actiecallcenter
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Voor vragen of  opmerkingen over de acties, 
neem contact op met Henriëtte Kooistra via 
doemee@lcj.nl.
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Samen in actie

Kom in actie 

met de hele gemeente!
Voor ons als commissie is het erg leuk om alle acties voorbij te zien komen.  
We zien ook steeds meer hele gemeentes die in actie komen. Zo werden er bij  
de vorige actie ontbijtbuffetten, diners en actiemarkten georganiseerd, waar jong 
en oud een steentje aan bijdroeg. Uiteraard willen wij als landelijke actiecommissie 
ook meedenken, dus vraag ons gerust om ideeën of hulp. 

De gemeente die, naar verhouding van het aantal 
gemeenteleden, het meeste geld ophaalt voor de 
landelijke actie, krijgt een prijs. Wij organiseren 
hiervoor een leuke, samenbindende gemeente-
activiteit. Wat dit precies gaat worden houden  
we nog geheim…

Een commissie in de gemeente die alle acties 
regelt…. Klinkt goed toch?! 

In de gemeente in Noordeloos werken we altijd 
met een actiecommissie. Deze commissie bestaat 
uit een aantal enthousiaste leden die voor het 
hele jaar de acties in de kerk regelen. Denk hierbij 
aan de acties voor de (jeugd)verenigingen en 
zondagsschool. De commissie bedenkt een actie 
en helpt de leidinggevenden met het uitvoeren 
ervan. De commissieleden zijn in de gemeente 
ook het aanspreekpunt op het moment dat de 
actie gevoerd wordt. De commissie is ook het vaste 
aanspreekpunt voor de CLA (Commissie Landelijke 
Actie). Zo worden de lijntjes binnen de gemeente 
en naar het LCJ kort gehouden en wordt het voeren 
van actie leuk en efficiënt! Tegelijk zorgt het ervoor 
dat leidinggevenden ontzorgd worden en dat zij 
zich volledig op het jeugdwerk kunnen richten. 

Tessa Hijkoop-Baars, lid actiecommissie

Hoi, ik ben Loïs Schoonrok, 
ik ben negen jaar, woon in Vlaardingen en 
ben lid van een van de jeugdverenigingen 
van onze gemeente. Wij doen mee met de 
landelijke actie van het LCJ. We zamelen lege 
flessen in, doen karweitjes en we bakken 
koekjes.  Zo sparen we een mooi bedrag bij 
elkaar om straatkinderen die ver bij ons 
vandaan leven, een goede dagbesteding  
te geven.

Hallo, ik ben de oma van Loïs, 
ik woon ook in Vlaardingen en ben 
lid van de vrouwenvereniging. 
In onze gemeente doen alle 
verenigingen mee met de 
landelijke actie van het 
LCJ. We verkopen rollen 
snoep, oliebollen, Zeeuwse 
bolussen, bloemen uit het 
Westland, Vlaardingse 
ijzerkoekjes, allerlei lekkers 
van de warme bakker, onze 
eigen baksels, huisgemaakte 
nasi met saté, we organiseren 
een wandeling, een fietstocht of een 
nachtelijke spelletjesmarathon, we wassen 
auto’s, hebben een verkooptafel en houden 
een actiedag. Jong en oud draagt met veel 
enthousiasme een steentje bij en het is 
samenbindend. Volgt u ons voorbeeld? 
 
Lieve groet, 
Greet Droger.

Win een gezellige en 
ontspannende gemeente-activiteit!

VAN BETEKENIS ZIJN?
Studeer aan de CHE!
De CHE leidt je op tot een professional in zorg, 
welzijn, onderwijs, organisatie of communicatie.

www.che.nl/welkom

/ Voltijd bachelors

/ Deeltijd bachelors
/ Associate degrees
/ Masters

/ Post-hbo’s
/ Cursussen

/ Trainingen
/ Maatwerk
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Kleur alles mooi in en trek 
een lijn van de plaatjes naar 
het juiste land.



Doe mee met jouw club

Kom in actie!Samen met jou willen we gaan actievoeren voor de straatkinderen 
in Georgië. Doe je ook mee? Je kunt dit op heel veel manieren 
doen. We leggen hier een paar manieren uit, op onze website 

lcjactie.nl kun je nog meer informatie vinden.

Je kunt met heerlijke producten actie gaan voeren, denk aan 
bakkersproducten zoals ontbijt- of kruidkoek of aan snoeprollen. 
Op de website lcjactie.nl kun je bestelformulieren vinden en via 

doemee@lcj.nl kun je de bestelling doorgeven.

Voor alle zondagsscholen en kinderclubs maken 
wij een actiepakket klaar. In dit pakket vind je 
materialen om een mooie actiestart te organiseren. 
Er zitten kluskaarten in en je kunt van een 
bouwplaat een Georgisch huisje maken. Op de 
actiesite kun je nog meer aanvullingen bij het 
kinderpakket vinden, zoals een powerpoint en 
andere tips voor werkjes.  

Help door jouw klusjes 
de straatkinderen 
in Georgië. 

Vraag je moeder, opa, tante 
of buurman of je een klusje 
kunt doen. Vraag of je er geld 
mee mag verdienen zodat de 
straatkinderen in Georgië naar 
het dagopvangcentrum kunnen. 
Als je een volle kaart hebt, kun je 
dit inleveren bij de leiding. 

Kinderpakket

KOM IN ACTIE  
EN KRIJG EEN 

CADEAU!
Alle kinderen die actie voeren krijgen 
een cadeautje van Kom over en help. 

Haal met de zondagsschool of club geld 
op voor de actie en iedereen krijgt dan 

een cadeau van Kom over en help  
uit Oost-Europa.

Wat kun je doen?Vraag je moeder, opa, tante of buurman of je een klusje kunt doen. Vraag of je er geld mee mag verdienen zodat de straatkinderen in Georgië naar het dagopvangcentrum kunnen. 
Klusje gedaan? Streep het bedrag af dat je gekregen hebt. Maak zo heel je kaart vol en lever het geld in bij de leiding. Succes! 

Denk aan klusjes als: 

• Tafel afruimen 
• Grasmaaien 
• Glas wegbrengen

• Boodschappen doen 

• Auto wassen 
• Stofzuigen 

…. en wat je maar 

verzinnen kunt! 

Help door jouw klusjes de straatkinderen in Georgië!
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DIT IS VALERIE,

STUDENT LERAAR BASISONDERWIJS
OOK LERAAR WORDEN? ONTDEK VALERIE’S VERHAAL

Onze opleidingen:
•  pedagogiek  
•  pabo  
•  ad-Pedagogisch educatief professional
•  leraar voortgezet onderwijs
•  masters

Heb jij hart voor kinderen en jongeren? Wil je iets betekenen voor hun toekomst? Dan is Driestar hogeschool de plek voor jou. 

In onze lerarenopleidingen en pedagogische opleidingen staat de vorming van jou als christelijke professional centraal.

Ontdek het verhaal van Valerie op www.driestar-hogeschool.nl/valerie. 
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LIEFDE
MOLDAVIE
OVERLEVEN
PLEEGZORG
POLITIE
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STRAATKIND
TABITHA
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TIENERMOEDER
WARMTE

Oplossing (de overgebleven letters):

Puzzelpagina

Woordzoeker

Zoekpuzzel

Rebus 1 Rebus 2

Oplossing: Oplossing:

Hieronder zie je ‘stukjes’ uit dit magazine staan. 
Kun jij vinden van welke pagina? Vul het nummer  
van de pagina in onder het plaatje.

Oplossingen puzzels:  
Woordzoeker: Breng het straatkind bij de dagopvang.  
Rebus 1: Geef een warme en liefdevolle plek
Rebus 2: Help een kind aan een warme en liefdevolle plek
Zoekpuzzel: 6, 8A, 3A, 11A, 10, 12, 4, 9A, 6A, 6, 2, 13.
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In actie voor Georgië

De meeste van deze straatkinderen 
komen uit grote gezinnen waarvan de 
moeders vaak al op heel jonge leeftijd 

hun eerste kindje krijgen. Vaders verdwijnen 
na verloop van tijd uit beeld en hierdoor is 
de moeder alleen verantwoordelijk voor haar 
kinderen. De kinderen ontvangen over het 
algemeen weinig zorg en liefde. Hun (t)huis is op 
straat of bestaat uit planken, golfplaten, karton 
en stukken zeildoek. Het is er onhygiënisch 
doordat ze hun behoefte doen op de plek 
waar het hun uitkomt en er geen sanitaire 
voorzieningen zijn. Al op heel jonge leeftijd 
worden ze de straat opgestuurd en gedwongen 
om te bedelen. 

DE STRAAT ALS SCHOOL
De kinderen gaan niet naar school en kunnen 
daardoor ook niet lezen en schrijven. Wat ze 
wél leren is overleven op straat. Dat gaat vaak 
gepaard met agressie, criminaliteit en prostitutie. 
De ‘bijdrage’ van de overheid gaat niet verder 
dan dat de politie de kinderen soms in een bus 
drijft om ze vervolgens buiten de stad af te zetten. 
Natuurlijk weten de kinderen de weg naar de 
stad lopend terug te vinden… De ‘straatschoffies’ 
zijn een blok aan het been. Totdat ze in aanraking 
komen met het dagopvangcentrum. 

VERSCHIL MOET JE MÁKEN 
Het dagopvangcentrum wil een verschil maken in 
het leven van deze kwetsbare kinderen. ‘Tabitha,’ 
partnerorganisatie van Kom over en help weet 
zich geroepen om zich met hart en ziel voor deze 
kinderen in te zetten. Het belangrijkste? Het 
doorgeven van de boodschap van de liefdevolle 
God Die voor hen wil zorgen en bij Wie de 
kinderen altijd welkom zijn. Daarnaast krijgen 
de kinderen een stevige lunch. Het verschil 
wordt gemaakt door de kinderen te leren lezen, 
schrijven en rekenen. Het aanleren van sociale en 
levensvaardigheden, zowel aan de kinderen als de 
ouders, zorgt voor groei en ontwikkeling. “Verschil 
moet er niet zíjn, maar verschil moet je máken,” 
aldus een medewerker van ‘Tabitha’.

GUN JIJ DEZE STRAATKINDEREN OOK ZO’N 
WARME EN LIEFDEVOLLE PLEK?
Je dagelijkse boterham, onderwijs dat je 
hebt gevolgd, werk dat je kan doen: het 

zijn in ons land vaak zulke gewone dingen 
dat we er nauwelijks over nadenken. Voor 
veel mensen zijn dit echter helemáál 
geen vanzelfsprekendheden. Ook voor de 

straatkinderen in Georgië niet. Daarom 
willen we hen helpen ontwikkelen en hun 
zelfredzaamheid vergroten. Dit doen we 
onder andere door het inzetten van educatie 
en maatschappelijke zorg. Daarbij hebben 
we oog voor zowel het materiële als het 
geestelijke aspect.

OVER KOM OVER EN HELP
Kom over en help werkt al bijna 50 jaar 
in verschillende landen in Oost-Europa. 
Wij helpen daar ouderen, volwassenen, 
jongeren en kinderen die leven in 
kwetsbare omstandigheden. Hoe? Door 
in nauwe samenwerking met onze lokale 
partnerorganisaties mensen te helpen aan  
een baan of opleiding. Maar we zorgen 
er ook voor dat kinderen naar een 
dagopvangcentrum kunnen waar ze  
vrienden maken, eten krijgen en geholpen 
worden met hun huiswerk. Tot slot geven 
we praktische hulp aan mensen die extra 
ondersteuning nodig hebben omdat ze 
bijvoorbeeld oud of gehandicapt zijn. 
En u? U kunt daar een belangrijk steentje  
aan bijdragen en zo een lichtpuntje zijn in  
het leven van straatkinderen in Georgië!

Gerben Heldoorn
Directeur

Laurens Sok 
Medewerker communicatie  
en fondsenwerving

In actie voor Georgië

Daarom willen we hen 
helpen ontwikkelen en hun zelfredzaamheid vergroten.

Geen dak boven je hoofd en geen warm 
bed. Eten kan je kopen door eerst te 
bedelen… Of je steelt iets, als je echt 
honger hebt. Lezen en schrijven heb je 
nooit geleerd. Er is niemand die naar je 
omkijkt. Kan jij het je voorstellen?

Voor straatkinderen in Tbilisi, de 
hoofdstad van Georgië, ziet iedere dag 
er zo uit. Voor hen is leven op straat 
de enige mogelijkheid om te kunnen 
overleven. Een hard en liefdeloos bestaan 
zonder toekomst. Tenzij…

De straat als je ‘thuis’
Nr

Nr

Doe mee met jouw club

Kom in actie!Samen met jou willen we gaan actievoeren voor de straatkinderen 
in Georgië. Doe je ook mee? Je kunt dit op heel veel manieren 
doen. We leggen hier een paar manieren uit, op onze website 

lcjactie.nl kun je nog meer informatie vinden.

Je kunt met heerlijke producten actie gaan voeren, denk aan 
bakkersproducten zoals ontbijt- of kruidkoek of aan snoeprollen. 
Op de website lcjactie.nl kun je bestelformulieren vinden en via 

doemee@lcj.nl kun je de bestelling doorgeven.

Voor alle zondagsscholen en kinderclubs maken 
wij een actiepakket klaar. In dit pakket vind je 
materialen om een mooie actiestart te organiseren. 
Er zitten kluskaarten in en je kunt van een 
bouwplaat een Georgisch huisje maken. Op de 
actiesite kun je nog meer aanvullingen bij het 
kinderpakket vinden, zoals een powerpoint en 
andere tips voor werkjes.  

Help door jouw klusjes 
de straatkinderen 
in Georgië. 

Vraag je moeder, opa, tante 
of buurman of je een klusje 
kunt doen. Vraag of je er geld 
mee mag verdienen zodat de 
straatkinderen in Georgië naar 
het dagopvangcentrum kunnen. 
Als je een volle kaart hebt, kun je 
dit inleveren bij de leiding. 

Kinderpakket

KOM IN ACTIE  
EN KRIJG EEN 

CADEAU!
Alle kinderen die actie voeren krijgen 
een cadeautje van Kom over en help. 

Haal met de zondagsschool of club geld 
op voor de actie en iedereen krijgt dan 

een cadeau van Kom over en help  
uit Oost-Europa.

Wat kun je doen?Vraag je moeder, opa, tante of buurman of je een klusje kunt doen. Vraag of je er geld mee mag verdienen zodat de straatkinderen in Georgië naar het dagopvangcentrum kunnen. 
Klusje gedaan? Streep het bedrag af dat je gekregen hebt. Maak zo heel je kaart vol en lever het geld in bij de leiding. Succes! 

Denk aan klusjes als: 

• Tafel afruimen 
• Grasmaaien 
• Glas wegbrengen

• Boodschappen doen 

• Auto wassen 
• Stofzuigen 

…. en wat je maar 

verzinnen kunt! 

Help door jouw klusjes de straatkinderen in Georgië!
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DIT IS VALERIE,

STUDENT LERAAR BASISONDERWIJS
OOK LERAAR WORDEN? ONTDEK VALERIE’S VERHAAL

Onze opleidingen:
•  pedagogiek  
•  pabo  
•  ad-Pedagogisch educatief professional
•  leraar voortgezet onderwijs
•  masters

Heb jij hart voor kinderen en jongeren? Wil je iets betekenen voor hun toekomst? Dan is Driestar hogeschool de plek voor jou. 

In onze lerarenopleidingen en pedagogische opleidingen staat de vorming van jou als christelijke professional centraal.

Ontdek het verhaal van Valerie op www.driestar-hogeschool.nl/valerie. 

Nr
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Hé jij daar, 
De vakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen.

Ben je ook op vakantie geweest? 

Je had misschien nog wel veel langer vakantie willen hebben. 

Het afgelopen jaar hebben we veel over Oekraïne gehoord. 

Een klein stukje verder ligt het land Georgië. 

Rusland heeft 14 jaar geleden ook met Georgië oorlog gevoerd. 

Deze oorlog heeft veel kapot gemaakt in dit land. 

Veel mensen in dit land zijn erg arm. 

Kinderen moeten bedelen voor geld, zodat ze wat eten kunnen kopen. 

Deze kinderen zouden, net zoals jij, zo graag naar school willen. 

We willen met elkaar geld ophalen voor deze kinderen in Georgië.

Om ervoor te zorgen dat ze naar school kunnen en eten krijgen. 

Je leest op de volgende bladzijdes meer over de actie. 

Help jij ook mee... 
om veel geld op te halen voor de kinderen in Georgië?

deze pagina is  
    speciaal voor jou

Te lezen en te doen voor jou :

LANDELIJK CONTACT JEUGDWERK | KOM OVER EN HELPACTIEMAGAZINE 2022 - 2023 3A2A

Korte, eenvoudige 
teksten voor kinde-
ren van 7 tot 10 jaar 
om de Heidelbergse 
Catechismus te be-
grijpen.

Denk samen met 
kinderen na over de 
Bijbel en ga creatief 
aan de slag met 
Gods Woord!

royaljb.com/groen

Nieuw: Catechismus  
voor kinderen

Bijbelteksten  
onderzoeken, leren en 

verbeelden

Bekijk de video over dit boek

€13,99

€13,99

onderdeel van RJ publishing
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Oplossing (de overgebleven letters):

Puzzelpagina

Woordzoeker

Zoekpuzzel

Rebus 1 Rebus 2

Oplossing: Oplossing:

Hieronder zie je ‘stukjes’ uit dit magazine staan. 
Kun jij vinden van welke pagina? Vul het nummer  
van de pagina in onder het plaatje.

Oplossingen puzzels:  
Woordzoeker: Breng het straatkind bij de dagopvang.  
Rebus 1: Geef een warme en liefdevolle plek
Rebus 2: Help een kind aan een warme en liefdevolle plek
Zoekpuzzel: 6, 8A, 3A, 11A, 10, 12, 4, 9A, 6A, 6, 2, 13.
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In actie voor Georgië

De meeste van deze straatkinderen 
komen uit grote gezinnen waarvan de 
moeders vaak al op heel jonge leeftijd 

hun eerste kindje krijgen. Vaders verdwijnen 
na verloop van tijd uit beeld en hierdoor is 
de moeder alleen verantwoordelijk voor haar 
kinderen. De kinderen ontvangen over het 
algemeen weinig zorg en liefde. Hun (t)huis is op 
straat of bestaat uit planken, golfplaten, karton 
en stukken zeildoek. Het is er onhygiënisch 
doordat ze hun behoefte doen op de plek 
waar het hun uitkomt en er geen sanitaire 
voorzieningen zijn. Al op heel jonge leeftijd 
worden ze de straat opgestuurd en gedwongen 
om te bedelen. 

DE STRAAT ALS SCHOOL
De kinderen gaan niet naar school en kunnen 
daardoor ook niet lezen en schrijven. Wat ze 
wél leren is overleven op straat. Dat gaat vaak 
gepaard met agressie, criminaliteit en prostitutie. 
De ‘bijdrage’ van de overheid gaat niet verder 
dan dat de politie de kinderen soms in een bus 
drijft om ze vervolgens buiten de stad af te zetten. 
Natuurlijk weten de kinderen de weg naar de 
stad lopend terug te vinden… De ‘straatschoffies’ 
zijn een blok aan het been. Totdat ze in aanraking 
komen met het dagopvangcentrum. 

VERSCHIL MOET JE MÁKEN 
Het dagopvangcentrum wil een verschil maken in 
het leven van deze kwetsbare kinderen. ‘Tabitha,’ 
partnerorganisatie van Kom over en help weet 
zich geroepen om zich met hart en ziel voor deze 
kinderen in te zetten. Het belangrijkste? Het 
doorgeven van de boodschap van de liefdevolle 
God Die voor hen wil zorgen en bij Wie de 
kinderen altijd welkom zijn. Daarnaast krijgen 
de kinderen een stevige lunch. Het verschil 
wordt gemaakt door de kinderen te leren lezen, 
schrijven en rekenen. Het aanleren van sociale en 
levensvaardigheden, zowel aan de kinderen als de 
ouders, zorgt voor groei en ontwikkeling. “Verschil 
moet er niet zíjn, maar verschil moet je máken,” 
aldus een medewerker van ‘Tabitha’.

GUN JIJ DEZE STRAATKINDEREN OOK ZO’N 
WARME EN LIEFDEVOLLE PLEK?
Je dagelijkse boterham, onderwijs dat je 
hebt gevolgd, werk dat je kan doen: het 

zijn in ons land vaak zulke gewone dingen 
dat we er nauwelijks over nadenken. Voor 
veel mensen zijn dit echter helemáál 
geen vanzelfsprekendheden. Ook voor de 

straatkinderen in Georgië niet. Daarom 
willen we hen helpen ontwikkelen en hun 
zelfredzaamheid vergroten. Dit doen we 
onder andere door het inzetten van educatie 
en maatschappelijke zorg. Daarbij hebben 
we oog voor zowel het materiële als het 
geestelijke aspect.

OVER KOM OVER EN HELP
Kom over en help werkt al bijna 50 jaar 
in verschillende landen in Oost-Europa. 
Wij helpen daar ouderen, volwassenen, 
jongeren en kinderen die leven in 
kwetsbare omstandigheden. Hoe? Door 
in nauwe samenwerking met onze lokale 
partnerorganisaties mensen te helpen aan  
een baan of opleiding. Maar we zorgen 
er ook voor dat kinderen naar een 
dagopvangcentrum kunnen waar ze  
vrienden maken, eten krijgen en geholpen 
worden met hun huiswerk. Tot slot geven 
we praktische hulp aan mensen die extra 
ondersteuning nodig hebben omdat ze 
bijvoorbeeld oud of gehandicapt zijn. 
En u? U kunt daar een belangrijk steentje  
aan bijdragen en zo een lichtpuntje zijn in  
het leven van straatkinderen in Georgië!

Gerben Heldoorn
Directeur

Laurens Sok 
Medewerker communicatie  
en fondsenwerving

In actie voor Georgië

Daarom willen we hen 
helpen ontwikkelen en hun zelfredzaamheid vergroten.

Geen dak boven je hoofd en geen warm 
bed. Eten kan je kopen door eerst te 
bedelen… Of je steelt iets, als je echt 
honger hebt. Lezen en schrijven heb je 
nooit geleerd. Er is niemand die naar je 
omkijkt. Kan jij het je voorstellen?

Voor straatkinderen in Tbilisi, de 
hoofdstad van Georgië, ziet iedere dag 
er zo uit. Voor hen is leven op straat 
de enige mogelijkheid om te kunnen 
overleven. Een hard en liefdeloos bestaan 
zonder toekomst. Tenzij…

De straat als je ‘thuis’
Nr

Nr

Doe mee met jouw club

Kom in actie!Samen met jou willen we gaan actievoeren voor de straatkinderen 
in Georgië. Doe je ook mee? Je kunt dit op heel veel manieren 
doen. We leggen hier een paar manieren uit, op onze website 

lcjactie.nl kun je nog meer informatie vinden.

Je kunt met heerlijke producten actie gaan voeren, denk aan 
bakkersproducten zoals ontbijt- of kruidkoek of aan snoeprollen. 
Op de website lcjactie.nl kun je bestelformulieren vinden en via 

doemee@lcj.nl kun je de bestelling doorgeven.

Voor alle zondagsscholen en kinderclubs maken 
wij een actiepakket klaar. In dit pakket vind je 
materialen om een mooie actiestart te organiseren. 
Er zitten kluskaarten in en je kunt van een 
bouwplaat een Georgisch huisje maken. Op de 
actiesite kun je nog meer aanvullingen bij het 
kinderpakket vinden, zoals een powerpoint en 
andere tips voor werkjes.  

Help door jouw klusjes 
de straatkinderen 
in Georgië. 

Vraag je moeder, opa, tante 
of buurman of je een klusje 
kunt doen. Vraag of je er geld 
mee mag verdienen zodat de 
straatkinderen in Georgië naar 
het dagopvangcentrum kunnen. 
Als je een volle kaart hebt, kun je 
dit inleveren bij de leiding. 

Kinderpakket

KOM IN ACTIE  
EN KRIJG EEN 

CADEAU!
Alle kinderen die actie voeren krijgen 
een cadeautje van Kom over en help. 

Haal met de zondagsschool of club geld 
op voor de actie en iedereen krijgt dan 

een cadeau van Kom over en help  
uit Oost-Europa.

Wat kun je doen?Vraag je moeder, opa, tante of buurman of je een klusje kunt doen. Vraag of je er geld mee mag verdienen zodat de straatkinderen in Georgië naar het dagopvangcentrum kunnen. 
Klusje gedaan? Streep het bedrag af dat je gekregen hebt. Maak zo heel je kaart vol en lever het geld in bij de leiding. Succes! 

Denk aan klusjes als: 

• Tafel afruimen 
• Grasmaaien 
• Glas wegbrengen

• Boodschappen doen 

• Auto wassen 
• Stofzuigen 

…. en wat je maar 

verzinnen kunt! 

Help door jouw klusjes de straatkinderen in Georgië!
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DIT IS VALERIE,

STUDENT LERAAR BASISONDERWIJS
OOK LERAAR WORDEN? ONTDEK VALERIE’S VERHAAL

Onze opleidingen:
•  pedagogiek  
•  pabo  
•  ad-Pedagogisch educatief professional
•  leraar voortgezet onderwijs
•  masters

Heb jij hart voor kinderen en jongeren? Wil je iets betekenen voor hun toekomst? Dan is Driestar hogeschool de plek voor jou. 

In onze lerarenopleidingen en pedagogische opleidingen staat de vorming van jou als christelijke professional centraal.

Ontdek het verhaal van Valerie op www.driestar-hogeschool.nl/valerie. 
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Hé jij daar, 
De vakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen.

Ben je ook op vakantie geweest? 

Je had misschien nog wel veel langer vakantie willen hebben. 

Het afgelopen jaar hebben we veel over Oekraïne gehoord. 

Een klein stukje verder ligt het land Georgië. 

Rusland heeft 14 jaar geleden ook met Georgië oorlog gevoerd. 

Deze oorlog heeft veel kapot gemaakt in dit land. 

Veel mensen in dit land zijn erg arm. 

Kinderen moeten bedelen voor geld, zodat ze wat eten kunnen kopen. 

Deze kinderen zouden, net zoals jij, zo graag naar school willen. 

We willen met elkaar geld ophalen voor deze kinderen in Georgië.

Om ervoor te zorgen dat ze naar school kunnen en eten krijgen. 

Je leest op de volgende bladzijdes meer over de actie. 

Help jij ook mee... 
om veel geld op te halen voor de kinderen in Georgië?

deze pagina is  
    speciaal voor jou

Te lezen en te doen voor jou :
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Korte, eenvoudige 
teksten voor kinde-
ren van 7 tot 10 jaar 
om de Heidelbergse 
Catechismus te be-
grijpen.

Denk samen met 
kinderen na over de 
Bijbel en ga creatief 
aan de slag met 
Gods Woord!

royaljb.com/groen
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voor kinderen

Bijbelteksten  
onderzoeken, leren en 

verbeelden

Bekijk de video over dit boek

€13,99

€13,99

onderdeel van RJ publishing
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Puzzelpagina

BEDELEN
DAGOPVANG
DOOS
GEORGIE
HAVEN
KINDZORG

LIEFDE
MOLDAVIE
OVERLEVEN
PLEEGZORG
POLITIE
SCHOOL

STRAATKIND
TABITHA
TBILISI
TIENERMOEDER
WARMTE

Oplossing (de overgebleven letters):

Puzzelpagina

Woordzoeker

Zoekpuzzel

Rebus 1 Rebus 2

Oplossing: Oplossing:

Hieronder zie je ‘stukjes’ uit dit magazine staan. 
Kun jij vinden van welke pagina? Vul het nummer  
van de pagina in onder het plaatje.

Oplossingen puzzels:  
Woordzoeker: Breng het straatkind bij de dagopvang.  
Rebus 1: Geef een warme en liefdevolle plek
Rebus 2: Help een kind aan een warme en liefdevolle plek
Zoekpuzzel: volgt nog, extra check als alle pagina’s erin zitten.
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Kleur alles mooi in en trek 
een lijn van de plaatjes naar 
het juiste land.

Nr
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In actie voor Georgië

De meeste van deze straatkinderen 
komen uit grote gezinnen waarvan de 
moeders vaak al op heel jonge leeftijd 

hun eerste kindje krijgen. Vaders verdwijnen 
na verloop van tijd uit beeld en hierdoor is 
de moeder alleen verantwoordelijk voor haar 
kinderen. De kinderen ontvangen over het 
algemeen weinig zorg en liefde. Hun (t)huis is op 
straat of bestaat uit planken, golfplaten, karton 
en stukken zeildoek. Het is er onhygiënisch 
doordat ze hun behoefte doen op de plek 
waar het hun uitkomt en er geen sanitaire 
voorzieningen zijn. Al op heel jonge leeftijd 
worden ze de straat opgestuurd en gedwongen 
om te bedelen. 

DE STRAAT ALS SCHOOL
De kinderen gaan niet naar school en kunnen 
daardoor ook niet lezen en schrijven. Wat ze 
wél leren is overleven op straat. Dat gaat vaak 
gepaard met agressie, criminaliteit en prostitutie. 
De ‘bijdrage’ van de overheid gaat niet verder 
dan dat de politie de kinderen soms in een bus 
drijft om ze vervolgens buiten de stad af te zetten. 
Natuurlijk weten de kinderen de weg naar de 
stad lopend terug te vinden… De ‘straatschoffies’ 
zijn een blok aan het been. Totdat ze in aanraking 
komen met het dagopvangcentrum. 

VERSCHIL MOET JE MÁKEN 
Het dagopvangcentrum wil een verschil maken in 
het leven van deze kwetsbare kinderen. ‘Tabitha,’ 
partnerorganisatie van Kom over en help weet 
zich geroepen om zich met hart en ziel voor deze 
kinderen in te zetten. Het belangrijkste? Het 
doorgeven van de boodschap van de liefdevolle 
God Die voor hen wil zorgen en bij Wie de 
kinderen altijd welkom zijn. Daarnaast krijgen 
de kinderen een stevige lunch. Het verschil 
wordt gemaakt door de kinderen te leren lezen, 
schrijven en rekenen. Het aanleren van sociale en 
levensvaardigheden, zowel aan de kinderen als de 
ouders, zorgt voor groei en ontwikkeling. “Verschil 
moet er niet zíjn, maar verschil moet je máken,” 
aldus een medewerker van ‘Tabitha’.

GUN JIJ DEZE STRAATKINDEREN OOK ZO’N 
WARME EN LIEFDEVOLLE PLEK?
Je dagelijkse boterham, onderwijs dat je 
hebt gevolgd, werk dat je kan doen: het 

zijn in ons land vaak zulke gewone dingen 
dat we er nauwelijks over nadenken. Voor 
veel mensen zijn dit echter helemáál 
geen vanzelfsprekendheden. Ook voor de 

straatkinderen in Georgië niet. Daarom 
willen we hen helpen ontwikkelen en hun 
zelfredzaamheid vergroten. Dit doen we 
onder andere door het inzetten van educatie 
en maatschappelijke zorg. Daarbij hebben 
we oog voor zowel het materiële als het 
geestelijke aspect.

OVER KOM OVER EN HELP
Kom over en help werkt al bijna 50 jaar 
in verschillende landen in Oost-Europa. 
Wij helpen daar ouderen, volwassenen, 
jongeren en kinderen die leven in 
kwetsbare omstandigheden. Hoe? Door 
in nauwe samenwerking met onze lokale 
partnerorganisaties mensen te helpen aan  
een baan of opleiding. Maar we zorgen 
er ook voor dat kinderen naar een 
dagopvangcentrum kunnen waar ze  
vrienden maken, eten krijgen en geholpen 
worden met hun huiswerk. Tot slot geven 
we praktische hulp aan mensen die extra 
ondersteuning nodig hebben omdat ze 
bijvoorbeeld oud of gehandicapt zijn. 
En u? U kunt daar een belangrijk steentje  
aan bijdragen en zo een lichtpuntje zijn in  
het leven van straatkinderen in Georgië!

Gerben Heldoorn
Directeur

Laurens Sok 
Medewerker communicatie  
en fondsenwerving

In actie voor Georgië

Daarom willen we hen 
helpen ontwikkelen en hun zelfredzaamheid vergroten.

Geen dak boven je hoofd en geen warm 
bed. Eten kan je kopen door eerst te 
bedelen… Of je steelt iets, als je echt 
honger hebt. Lezen en schrijven heb je 
nooit geleerd. Er is niemand die naar je 
omkijkt. Kan jij het je voorstellen?

Voor straatkinderen in Tbilisi, de 
hoofdstad van Georgië, ziet iedere dag 
er zo uit. Voor hen is leven op straat 
de enige mogelijkheid om te kunnen 
overleven. Een hard en liefdeloos bestaan 
zonder toekomst. Tenzij…

De straat als je ‘thuis’

Nr
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Artikelen en activiteitenArtikelen en activiteiten

Kom in actie 
met heerlijke actieproducten! 

Ook dit actiejaar hebben we als commissie hard nagedacht over 
actieproducten en is er een mooie lijst met heerlijke producten 
uitgezocht. Met de leveranciers zijn goede prijsafspraken gemaakt  
zodat u dit niet zelf hoeft te regelen en wij u op dit gebied weer 
kunnen ontzorgen. Uiteraard kan ook een plaatselijke bakker, 
slager of supermarkt benaderd worden voor actieproducten.

William Hijkoop is al een paar jaar betrokken 
bij de landelijke actie als actiebakker 
en ook deze keer zijn er weer heerlijke 
bakkersartikelen te koop:

 ■ Speciaal voor deze actie maakt hij keekjes 
in de actiekleuren.

 ■ Ook levert hij lekkere boterkoek, 
appeltaart, kruid- en ontbijtkoeken. 

 ■ En overheerlijke suikerbroden, worsten- en 
saucijzenbroodjes.

 ■ Er is daarnaast een weekendpakket 
samengesteld met suikerbrood, keekjes, 
koffiekoeken en kleine eierkoeken. 

Het leuke van deze actiebakker is dat hij nog 
veel meer kan leveren. Denk aan oliebollen, 
appelflappen, aardbeiensloffen en nog veel 
meer lekkers. Er kunnen dus meerdere acties 
worden ingepland, bijvoorbeeld rond oud en 
nieuw met oliebollen en rond Moederdag met 
aardbeiensloffen. Wij denken graag mee, dus 
betrek ons gerust bij de voorbereidingen van 
de actie. Onze bakker komt graag een paar 
keer langs. 

Nog meer actieartikelen van dit seizoen:
 ■ Snoeprollenmix van tien rollen via ‘t Soetendal 

Urk. 
 ■ De Jongens van de Fant roken heerlijke zalm 

voor ons! 
 ■ Via ‘t Vershuys op Urk kunnen we lekkere 

slagersproducten bestellen, zoals grillworst, 
rollades en rookworsten. 

 ■ Ons vaste actieproduct blijft toch wel het 
toiletpapier. Iedereen heeft het nodig en het 
loopt altijd als een trein. 

Tip: Plan een actie begin december en lever de 
producten voor de kerst uit. De meeste mensen zijn 
altijd bereid om extra te kopen voor de feestdagen 
en hoe mooi is het als je hiermee dan de landelijke 
actie steunt! 

Op lcjactie.nl kun je deze actieproducten bestellen 
en meer informatie vinden. Het bezorgen doen 
we in overleg. We hebben vrijwilligers, zodat we zo 
min mogelijk kosten kwijt zijn. Let op: bestel op tijd 
(minimaal twee weken van tevoren). 

PS: De prijzen ontbreken in dit magazine. Dat 
zijn we niet vergeten, maar vanwege de prijs 
schommelingen hebben we ervoor gekozen de 
prijzen alleen op de website te zetten. 

Met ons actiecallcenter kun je als groep gemakkelijk in 
één avond de hele gemeente bellen. Als commissie 

zorgen wij ervoor dat het systeem voor jullie wordt 
ingericht. Met elkaar als vereniging maak je er 
een gezellige actieavond van en bel je de gehele 
gemeente. Wij hebben alle benodigdheden 
(headsets), de jongeren hoeven alleen een laptop 
mee te nemen. Per telefoontje zie je de opbrengst 
voor de actie oplopen, wat onderling zorgt voor 
een echt competitiegevoel. Per persoon haal 
je gemiddeld € 100,- winst op in één avond. 
Het systeem levert direct de bestellijsten en 
pakbonnen en komt zelfs met kant- en klare 
rijroutes. Dit neemt veel organisatiewerk uit 
handen en verhoogt de opbrengst!  

Kijk op: lcjactie.nl/belactie.

Organiseer een actieavond        met het actiecallcenter
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Voor vragen of  opmerkingen over de acties, 
neem contact op met Henriëtte Kooistra via 
doemee@lcj.nl.

Nr
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Het blijft altijd een lastige keuze om als Commissie Landelijke Actie een nieuw actiedoel 
te kiezen. Toen we het project ‘straatkinderen’ van Kom over en help onder ogen kregen, 
voelden wij als commissie de grote nood bij veel kinderen in Tbilisi (de hoofdstad van 
Georgië). Voor hen is het straatleven de enige mogelijkheid om te overleven.

We willen bij deze nieuwe 
landelijke actie niet alleen 
de situatie gade slaan (zien), 

maar ook ‘omzien’ naar de kinderen en 
jongeren in Georgië. Daarom gaat de helft 
van de opbrengst naar stichting Kom over 
en help. Kom over en help weet zich al bijna 
50 jaar geroepen om kinderen en jongeren 
in kwetsbare omstandigheden te dienen. 
De andere helft van de opbrengst van de 
landelijke actie is voor het werk van het LCJ 
onder kinderen en jongeren in Nederland. 

We hebben altijd één jaar waarin wij als 
commissie de landelijke actie voorbereiden 
en daarna volgt een actiejaar. We hebben 
het voorbereidende deel achter de rug, 
waarin we onder andere dit magazine 
hebben gemaakt, de actiewebsite  
lcjactie.nl hebben gevuld met informatie, 

mooie acties hebben uitgedacht en 
heerlijke actie-producten hebben geregeld. 

Nu staan we aan het begin van het 
actiejaar. Als commissie zijn we erg 
benieuwd naar de acties die deze keer 
gehouden gaan worden. We genieten  
er altijd erg van als we zien dat kinderen, 
jongeren en hele gemeentes in touw zijn 
voor de landelijke actie. We steken ook 
graag zelf onze handen uit de mouwen 
en willen ook meedenken met het 
organiseren van acties, dus benader  
ons gerust via lcjactie.nl. 

We hebben veel uitgedacht voor dit 
actiejaar, maar tegelijk weten we ook dat 
alles zo weer anders kan zijn. We leggen 
alles in de handen van de Heere. Hij  
regeert over deze aarde en dat mag ons 
rust geven voor de onbekende toekomst. 

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

Hartelijke groet,
Commissie Landelijke Actie 

 Van zien   naar omzien

We hebben veel uitgedacht 
voor dit actiejaar, maar tegelijk 
weten we ook dat alles zo weer 
anders kan zijn. We leggen alles 
in de handen van de Heere. Hij 
regeert over deze aarde en dat 

mag ons rust geven voor de 
onbekende toekomst. 

In dit magazine:

Rekening nummer + QR (done-
ren?)

Stel je eens voor…
Het bezoek van Gerieke Barreveld 
aan het straatkinderenproject in 
Tbilisi, Georgië. 

Hoe Loïs en Greet meedoen 
met de Landelijke Actie!

9

13

10 / 11

Actieproducten
en callcenter

Doneren kan via:

Kom in actie 

met de hele 
gemeente!

Voor € 12,- krijgt  
een kind een week  

lang onderwijs en een 
warme maaltijd.

Nr
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Samen in actie

Kom in actie 

met de hele gemeente!
Voor ons als commissie is het erg leuk om alle acties voorbij te zien komen.  
We zien ook steeds meer hele gemeentes die in actie komen. Zo werden er bij  
de vorige actie ontbijtbuffetten, diners en actiemarkten georganiseerd, waar jong 
en oud een steentje aan bijdroeg. Uiteraard willen wij als landelijke actiecommissie 
ook meedenken, dus vraag ons gerust om ideeën of hulp. 

De gemeente die, naar verhouding van het aantal 
gemeenteleden, het meeste geld ophaalt voor de 
landelijke actie, krijgt een prijs. Wij organiseren 
hiervoor een leuke, samenbindende gemeente-
activiteit. Wat dit precies gaat worden houden  
we nog geheim…

Een commissie in de gemeente die alle acties 
regelt…. Klinkt goed toch?! 

In de gemeente in Noordeloos werken we altijd 
met een actiecommissie. Deze commissie bestaat 
uit een aantal enthousiaste leden die voor het 
hele jaar de acties in de kerk regelen. Denk hierbij 
aan de acties voor de (jeugd)verenigingen en 
zondagsschool. De commissie bedenkt een actie 
en helpt de leidinggevenden met het uitvoeren 
ervan. De commissieleden zijn in de gemeente 
ook het aanspreekpunt op het moment dat de 
actie gevoerd wordt. De commissie is ook het vaste 
aanspreekpunt voor de CLA (Commissie Landelijke 
Actie). Zo worden de lijntjes binnen de gemeente 
en naar het LCJ kort gehouden en wordt het voeren 
van actie leuk en efficiënt! Tegelijk zorgt het ervoor 
dat leidinggevenden ontzorgd worden en dat zij 
zich volledig op het jeugdwerk kunnen richten. 

Tessa Hijkoop-Baars, lid actiecommissie

Hoi, ik ben Loïs Schoonrok, 
ik ben negen jaar, woon in Vlaardingen en 
ben lid van een van de jeugdverenigingen 
van onze gemeente. Wij doen mee met de 
landelijke actie van het LCJ. We zamelen lege 
flessen in, doen karweitjes en we bakken 
koekjes.  Zo sparen we een mooi bedrag bij 
elkaar om straatkinderen die ver bij ons 
vandaan leven, een goede dagbesteding  
te geven.

Hallo, ik ben de oma van Loïs, 
ik woon ook in Vlaardingen en ben 
lid van de vrouwenvereniging. 
In onze gemeente doen alle 
verenigingen mee met de 
landelijke actie van het 
LCJ. We verkopen rollen 
snoep, oliebollen, Zeeuwse 
bolussen, bloemen uit het 
Westland, Vlaardingse 
ijzerkoekjes, allerlei lekkers 
van de warme bakker, onze 
eigen baksels, huisgemaakte 
nasi met saté, we organiseren 
een wandeling, een fietstocht of een 
nachtelijke spelletjesmarathon, we wassen 
auto’s, hebben een verkooptafel en houden 
een actiedag. Jong en oud draagt met veel 
enthousiasme een steentje bij en het is 
samenbindend. Volgt u ons voorbeeld? 
 
Lieve groet, 
Greet Droger.

Win een gezellige en 
ontspannende gemeente-activiteit!

VAN BETEKENIS ZIJN?
Studeer aan de CHE!
De CHE leidt je op tot een professional in zorg, 
welzijn, onderwijs, organisatie of communicatie.

www.che.nl/welkom

/ Voltijd bachelors

/ Deeltijd bachelors
/ Associate degrees
/ Masters

/ Post-hbo’s
/ Cursussen

/ Trainingen
/ Maatwerk
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Om het hart van alle jongeren

Sam van 4 zit te wiebelen in de kerk. Ineens schiet hij overeind: dat versje heeft hij 
geleerd voor zondagsschool! Julia hoort bij de afkondigingen dat er vrijdagavond weer 
club is. Zal ze deze keer dan toch maar gaan…? Samen met zijn vriendengroep is Wiebe 
in deze kerkdienst te gast, ze bezoeken de bijbelstudieconferentie. Vanmorgen gaat de 
preek over het thema van hun weekend. 

"Om het hart van alle  
   kinderen en jongeren" 

Sam, Julia en Wiebe zijn zomaar 
drie voorbeelden van kinderen en 
jongeren die op een zondag de 

kerkdienst bezoeken. Het zijn jongeren van 
de gemeente. Ze groeien op in de gemeente, 
ze zijn er gedoopt en hebben als baby de 
crèche bezocht. Ze gaan naar zondagsschool 
en club. Ze stromen door naar catechisatie en 
worden uitgenodigd voor de vereniging. 

Op al die plaatsen horen ze over de Heere 
God en Zijn dienst. Ze leren bijbelteksten 
en psalmen. Er wordt verteld over Adam 
en Eva, de richters en de wonderen van de 

Heere Jezus. Ze leren wat kernwoorden als  
‘zonde’ en ‘gerechtigheid’ betekenen. 

En op al die plaatsen zien ze andere 
gemeenteleden die willen leven 

naar Gods Woord en wet. Ook 
van hen leren ze over de Heere. 

Het LCJ wil door middel van 
materiaal en toerusting alle 
ouders, leidinggevenden 
en ambtsdragers helpen 
om op deze manier 
rondom de kinderen en 
jongeren te staan. Dat 

wordt gedaan door het 
maken van bijbelleeslessen 

en vertellingen voor de 
zondagsschool,  bijbelstudieboekjes 

voor -12, -16 en 16+ en actuele schetsen voor 
de jeugd. Ook worden er appeldagen en 
conferenties georganiseerd. Voor ouders 
en leidinggevenden zijn er cursussen en 
workshops te volgen en altijd is het LCJ 
beschikbaar voor advies of toerusting op 
maat. 

Het is ons verlangen dat kinderen en 
jongeren geraakt worden in het hart.  
Dat kunnen wij zelf niet. Het is het werk  
van de Heilige Geest. Van Zijn hulp en zegen 
zijn we diep afhankelijk. Dat geeft tegelijk 
ontspanning en verwachting. De drie-enige 
God is de God van het verbond. Van Hem 
verwachten we de zegen! Voor Sam, Julia en 
Wiebe. Maar ook voor Lauren die dreigt af 
te haken en Klaas die niet van verenigingen 
houdt. Het gaat om het hart van álle kinderen 
en jongeren.   
 
Marieke Griffioen 
Senior Jeugdwerkadviseur

LANDELIJK CONTACT JEUGDWERK | KOM OVER EN HELP 5

Het is ons verlangen 
dat kinderen en 
jongeren geraakt 

worden in het hart.

Heb jij ook zo’n zin
om weer op reis te gaan?

amigoreizen.nl

christelijke jongerenreizen

Het is tijd voor vakantie met 
nieuwe vrienden! Of je deze zomer 
liever dicht bij huis blijft, naar de 
zon vliegt, lekker actief bezig wilt 
zijn of verder weg het avontuur op 
gaat zoeken, het kan allemaal. 
We hebben een afwisselend 
reisaanbod voor je samengesteld. 
Ga jij ook mee? Kijk snel op onze 
website.

Met

christenen 

op reis naar 

de mooiste 

bestemmingen 

wereldwijd

Avonturen 
beleven, nieuwe vrienden maken
en de mooiste 
herinneringen 

opdoen

Reizen 
met een 

goede mix tussen 
activiteiten, 

ontspanning en 
bezinning

Groepsreizen 

met volop 

ruimte voor 

eigen invulling

Doe mee met jouw club

Kom in actie!Samen met jou willen we gaan actievoeren voor de straatkinderen 
in Georgië. Doe je ook mee? Je kunt dit op heel veel manieren 
doen. We leggen hier een paar manieren uit, op onze website 

lcjactie.nl kun je nog meer informatie vinden.

Je kunt met heerlijke producten actie gaan voeren, denk aan 
bakkersproducten zoals ontbijt- of kruidkoek of aan snoeprollen. 
Op de website lcjactie.nl kun je bestelformulieren vinden en via 

doemee@lcj.nl kun je de bestelling doorgeven.

Voor alle zondagsscholen en kinderclubs maken 
wij een actiepakket klaar. In dit pakket vind je 
materialen om een mooie actiestart te organiseren. 
Er zitten kluskaarten in en je kunt van een 
bouwplaat een Georgisch huisje maken. Op de 
actiesite kun je nog meer aanvullingen bij het 
kinderpakket vinden, zoals een powerpoint en 
andere tips voor werkjes.  

Help door jouw klusjes 
de straatkinderen 
in Georgië. 

Vraag je moeder, opa, tante 
of buurman of je een klusje 
kunt doen. Vraag of je er geld 
mee mag verdienen zodat de 
straatkinderen in Georgië naar 
het dagopvangcentrum kunnen. 
Als je een volle kaart hebt, kun je 
dit inleveren bij de leiding. 

Kinderpakket

KOM IN ACTIE  
EN KRIJG EEN 

CADEAU!
Alle kinderen die actie voeren krijgen 
een cadeautje van Kom over en help. 

Haal met de zondagsschool of club geld 
op voor de actie en iedereen krijgt dan 

een cadeau van Kom over en help  
uit Oost-Europa.

Wat kun je doen?Vraag je moeder, opa, tante of buurman of je een klusje kunt doen. Vraag of je er geld mee mag verdienen zodat de straatkinderen in Georgië naar het dagopvangcentrum kunnen. 
Klusje gedaan? Streep het bedrag af dat je gekregen hebt. Maak zo heel je kaart vol en lever het geld in bij de leiding. Succes! 

Denk aan klusjes als: 

• Tafel afruimen 
• Grasmaaien 
• Glas wegbrengen

• Boodschappen doen 

• Auto wassen 
• Stofzuigen 

…. en wat je maar 

verzinnen kunt! 

Help door jouw klusjes de straatkinderen in Georgië!
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www.driestar-hogeschool.nl

DIT IS VALERIE,

STUDENT LERAAR BASISONDERWIJS
OOK LERAAR WORDEN? ONTDEK VALERIE’S VERHAAL

Onze opleidingen:
•  pedagogiek  
•  pabo  
•  ad-Pedagogisch educatief professional
•  leraar voortgezet onderwijs
•  masters

Heb jij hart voor kinderen en jongeren? Wil je iets betekenen voor hun toekomst? Dan is Driestar hogeschool de plek voor jou. 

In onze lerarenopleidingen en pedagogische opleidingen staat de vorming van jou als christelijke professional centraal.

Ontdek het verhaal van Valerie op www.driestar-hogeschool.nl/valerie. 
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Kinder-doe-paginaKinder-doe-pagina
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Kleur alles mooi in en trek 
een lijn van de plaatjes naar 
het juiste land.
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In actie voor Georgië

De meeste van deze straatkinderen 
komen uit grote gezinnen waarvan de 
moeders vaak al op heel jonge leeftijd 

hun eerste kindje krijgen. Vaders verdwijnen 
na verloop van tijd uit beeld en hierdoor is 
de moeder alleen verantwoordelijk voor haar 
kinderen. De kinderen ontvangen over het 
algemeen weinig zorg en liefde. Hun (t)huis is op 
straat of bestaat uit planken, golfplaten, karton 
en stukken zeildoek. Het is er onhygiënisch 
doordat ze hun behoefte doen op de plek 
waar het hun uitkomt en er geen sanitaire 
voorzieningen zijn. Al op heel jonge leeftijd 
worden ze de straat opgestuurd en gedwongen 
om te bedelen. 

DE STRAAT ALS SCHOOL
De kinderen gaan niet naar school en kunnen 
daardoor ook niet lezen en schrijven. Wat ze 
wél leren is overleven op straat. Dat gaat vaak 
gepaard met agressie, criminaliteit en prostitutie. 
De ‘bijdrage’ van de overheid gaat niet verder 
dan dat de politie de kinderen soms in een bus 
drijft om ze vervolgens buiten de stad af te zetten. 
Natuurlijk weten de kinderen de weg naar de 
stad lopend terug te vinden… De ‘straatschoffies’ 
zijn een blok aan het been. Totdat ze in aanraking 
komen met het dagopvangcentrum. 

VERSCHIL MOET JE MÁKEN 
Het dagopvangcentrum wil een verschil maken in 
het leven van deze kwetsbare kinderen. ‘Tabitha,’ 
partnerorganisatie van Kom over en help weet 
zich geroepen om zich met hart en ziel voor deze 
kinderen in te zetten. Het belangrijkste? Het 
doorgeven van de boodschap van de liefdevolle 
God Die voor hen wil zorgen en bij Wie de 
kinderen altijd welkom zijn. Daarnaast krijgen 
de kinderen een stevige lunch. Het verschil 
wordt gemaakt door de kinderen te leren lezen, 
schrijven en rekenen. Het aanleren van sociale en 
levensvaardigheden, zowel aan de kinderen als de 
ouders, zorgt voor groei en ontwikkeling. “Verschil 
moet er niet zíjn, maar verschil moet je máken,” 
aldus een medewerker van ‘Tabitha’.

GUN JIJ DEZE STRAATKINDEREN OOK ZO’N 
WARME EN LIEFDEVOLLE PLEK?
Je dagelijkse boterham, onderwijs dat je 
hebt gevolgd, werk dat je kan doen: het 

zijn in ons land vaak zulke gewone dingen 
dat we er nauwelijks over nadenken. Voor 
veel mensen zijn dit echter helemáál 
geen vanzelfsprekendheden. Ook voor de 

straatkinderen in Georgië niet. Daarom 
willen we hen helpen ontwikkelen en hun 
zelfredzaamheid vergroten. Dit doen we 
onder andere door het inzetten van educatie 
en maatschappelijke zorg. Daarbij hebben 
we oog voor zowel het materiële als het 
geestelijke aspect.

OVER KOM OVER EN HELP
Kom over en help werkt al bijna 50 jaar 
in verschillende landen in Oost-Europa. 
Wij helpen daar ouderen, volwassenen, 
jongeren en kinderen die leven in 
kwetsbare omstandigheden. Hoe? Door 
in nauwe samenwerking met onze lokale 
partnerorganisaties mensen te helpen aan  
een baan of opleiding. Maar we zorgen 
er ook voor dat kinderen naar een 
dagopvangcentrum kunnen waar ze  
vrienden maken, eten krijgen en geholpen 
worden met hun huiswerk. Tot slot geven 
we praktische hulp aan mensen die extra 
ondersteuning nodig hebben omdat ze 
bijvoorbeeld oud of gehandicapt zijn. 
En u? U kunt daar een belangrijk steentje  
aan bijdragen en zo een lichtpuntje zijn in  
het leven van straatkinderen in Georgië!

Gerben Heldoorn
Directeur

Laurens Sok 
Medewerker communicatie  
en fondsenwerving

In actie voor Georgië

Daarom willen we hen 
helpen ontwikkelen en hun zelfredzaamheid vergroten.

Geen dak boven je hoofd en geen warm 
bed. Eten kan je kopen door eerst te 
bedelen… Of je steelt iets, als je echt 
honger hebt. Lezen en schrijven heb je 
nooit geleerd. Er is niemand die naar je 
omkijkt. Kan jij het je voorstellen?

Voor straatkinderen in Tbilisi, de 
hoofdstad van Georgië, ziet iedere dag 
er zo uit. Voor hen is leven op straat 
de enige mogelijkheid om te kunnen 
overleven. Een hard en liefdeloos bestaan 
zonder toekomst. Tenzij…

De straat als je ‘thuis’

Nr
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Artikelen en activiteitenArtikelen en activiteiten

Kom in actie 
met heerlijke actieproducten! 

Ook dit actiejaar hebben we als commissie hard nagedacht over 
actieproducten en is er een mooie lijst met heerlijke producten 
uitgezocht. Met de leveranciers zijn goede prijsafspraken gemaakt  
zodat u dit niet zelf hoeft te regelen en wij u op dit gebied weer 
kunnen ontzorgen. Uiteraard kan ook een plaatselijke bakker, 
slager of supermarkt benaderd worden voor actieproducten.

William Hijkoop is al een paar jaar betrokken 
bij de landelijke actie als actiebakker 
en ook deze keer zijn er weer heerlijke 
bakkersartikelen te koop:

 ■ Speciaal voor deze actie maakt hij keekjes 
in de actiekleuren.

 ■ Ook levert hij lekkere boterkoek, 
appeltaart, kruid- en ontbijtkoeken. 

 ■ En overheerlijke suikerbroden, worsten- en 
saucijzenbroodjes.

 ■ Er is daarnaast een weekendpakket 
samengesteld met suikerbrood, keekjes, 
koffiekoeken en kleine eierkoeken. 

Het leuke van deze actiebakker is dat hij nog 
veel meer kan leveren. Denk aan oliebollen, 
appelflappen, aardbeiensloffen en nog veel 
meer lekkers. Er kunnen dus meerdere acties 
worden ingepland, bijvoorbeeld rond oud en 
nieuw met oliebollen en rond Moederdag met 
aardbeiensloffen. Wij denken graag mee, dus 
betrek ons gerust bij de voorbereidingen van 
de actie. Onze bakker komt graag een paar 
keer langs. 

Nog meer actieartikelen van dit seizoen:
 ■ Snoeprollenmix van tien rollen via ‘t Soetendal 

Urk. 
 ■ De Jongens van de Fant roken heerlijke zalm 

voor ons! 
 ■ Via ‘t Vershuys op Urk kunnen we lekkere 

slagersproducten bestellen, zoals grillworst, 
rollades en rookworsten. 

 ■ Ons vaste actieproduct blijft toch wel het 
toiletpapier. Iedereen heeft het nodig en het 
loopt altijd als een trein. 

Tip: Plan een actie begin december en lever de 
producten voor de kerst uit. De meeste mensen zijn 
altijd bereid om extra te kopen voor de feestdagen 
en hoe mooi is het als je hiermee dan de landelijke 
actie steunt! 

Op lcjactie.nl kun je deze actieproducten bestellen 
en meer informatie vinden. Het bezorgen doen 
we in overleg. We hebben vrijwilligers, zodat we zo 
min mogelijk kosten kwijt zijn. Let op: bestel op tijd 
(minimaal twee weken van tevoren). 

PS: De prijzen ontbreken in dit magazine. Dat 
zijn we niet vergeten, maar vanwege de prijs 
schommelingen hebben we ervoor gekozen de 
prijzen alleen op de website te zetten. 

Met ons actiecallcenter kun je als groep gemakkelijk in 
één avond de hele gemeente bellen. Als commissie 

zorgen wij ervoor dat het systeem voor jullie wordt 
ingericht. Met elkaar als vereniging maak je er 
een gezellige actieavond van en bel je de gehele 
gemeente. Wij hebben alle benodigdheden 
(headsets), de jongeren hoeven alleen een laptop 
mee te nemen. Per telefoontje zie je de opbrengst 
voor de actie oplopen, wat onderling zorgt voor 
een echt competitiegevoel. Per persoon haal 
je gemiddeld € 100,- winst op in één avond. 
Het systeem levert direct de bestellijsten en 
pakbonnen en komt zelfs met kant- en klare 
rijroutes. Dit neemt veel organisatiewerk uit 
handen en verhoogt de opbrengst!  

Kijk op: lcjactie.nl/belactie.

Organiseer een actieavond        met het actiecallcenter
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Voor vragen of  opmerkingen over de acties, 
neem contact op met Henriëtte Kooistra via 
doemee@lcj.nl.
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Het blijft altijd een lastige keuze om als Commissie Landelijke Actie een nieuw actiedoel 
te kiezen. Toen we het project ‘straatkinderen’ van Kom over en help onder ogen kregen, 
voelden wij als commissie de grote nood bij veel kinderen in Tbilisi (de hoofdstad van 
Georgië). Voor hen is het straatleven de enige mogelijkheid om te overleven.

We willen bij deze nieuwe 
landelijke actie niet alleen 
de situatie gade slaan (zien), 

maar ook ‘omzien’ naar de kinderen en 
jongeren in Georgië. Daarom gaat de helft 
van de opbrengst naar stichting Kom over 
en help. Kom over en help weet zich al bijna 
50 jaar geroepen om kinderen en jongeren 
in kwetsbare omstandigheden te dienen. 
De andere helft van de opbrengst van de 
landelijke actie is voor het werk van het LCJ 
onder kinderen en jongeren in Nederland. 

We hebben altijd één jaar waarin wij als 
commissie de landelijke actie voorbereiden 
en daarna volgt een actiejaar. We hebben 
het voorbereidende deel achter de rug, 
waarin we onder andere dit magazine 
hebben gemaakt, de actiewebsite  
lcjactie.nl hebben gevuld met informatie, 

mooie acties hebben uitgedacht en 
heerlijke actie-producten hebben geregeld. 

Nu staan we aan het begin van het 
actiejaar. Als commissie zijn we erg 
benieuwd naar de acties die deze keer 
gehouden gaan worden. We genieten  
er altijd erg van als we zien dat kinderen, 
jongeren en hele gemeentes in touw zijn 
voor de landelijke actie. We steken ook 
graag zelf onze handen uit de mouwen 
en willen ook meedenken met het 
organiseren van acties, dus benader  
ons gerust via lcjactie.nl. 

We hebben veel uitgedacht voor dit 
actiejaar, maar tegelijk weten we ook dat 
alles zo weer anders kan zijn. We leggen 
alles in de handen van de Heere. Hij  
regeert over deze aarde en dat mag ons 
rust geven voor de onbekende toekomst. 

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

Hartelijke groet,
Commissie Landelijke Actie 

 Van zien   naar omzien

We hebben veel uitgedacht 
voor dit actiejaar, maar tegelijk 
weten we ook dat alles zo weer 
anders kan zijn. We leggen alles 
in de handen van de Heere. Hij 
regeert over deze aarde en dat 

mag ons rust geven voor de 
onbekende toekomst. 

In dit magazine:

Stel je eens voor…
Het bezoek van Gerieke Barreveld 
aan het straatkinderenproject in 
Tbilisi, Georgië. 

Hoe Loïs en Greet meedoen 
met de Landelijke Actie!

“Verschil moet er niet zíjn,  
maar verschil moet je máken”

9

13

6

10 / 11

Actieproducten
en callcenter

Doneren kan via: 
NL60 RABO 0104 2050 08
tnv Landelijke Actie

Kom in actie 

met de hele 
gemeente! Voor € 12,- krijgt  

een kind een week  
lang onderwijs en een 

warme maaltijd.
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Samen in actie

Kom in actie 

met de hele gemeente!
Voor ons als commissie is het erg leuk om alle acties voorbij te zien komen.  
We zien ook steeds meer hele gemeentes die in actie komen. Zo werden er bij  
de vorige actie ontbijtbuffetten, diners en actiemarkten georganiseerd, waar jong 
en oud een steentje aan bijdroeg. Uiteraard willen wij als landelijke actiecommissie 
ook meedenken, dus vraag ons gerust om ideeën of hulp. 

De gemeente die, naar verhouding van het aantal 
gemeenteleden, het meeste geld ophaalt voor de 
landelijke actie, krijgt een prijs. Wij organiseren 
hiervoor een leuke, samenbindende gemeente-
activiteit. Wat dit precies gaat worden houden  
we nog geheim…

Een commissie in de gemeente die alle acties 
regelt…. Klinkt goed toch?! 

In de gemeente in Noordeloos werken we altijd 
met een actiecommissie. Deze commissie bestaat 
uit een aantal enthousiaste leden die voor het 
hele jaar de acties in de kerk regelen. Denk hierbij 
aan de acties voor de (jeugd)verenigingen en 
zondagsschool. De commissie bedenkt een actie 
en helpt de leidinggevenden met het uitvoeren 
ervan. De commissieleden zijn in de gemeente 
ook het aanspreekpunt op het moment dat de 
actie gevoerd wordt. De commissie is ook het vaste 
aanspreekpunt voor de CLA (Commissie Landelijke 
Actie). Zo worden de lijntjes binnen de gemeente 
en naar het LCJ kort gehouden en wordt het voeren 
van actie leuk en efficiënt! Tegelijk zorgt het ervoor 
dat leidinggevenden ontzorgd worden en dat zij 
zich volledig op het jeugdwerk kunnen richten. 

Tessa Hijkoop-Baars, lid actiecommissie

Hoi, ik ben Loïs Schoonrok, 
ik ben negen jaar, woon in Vlaardingen en 
ben lid van een van de jeugdverenigingen 
van onze gemeente. Wij doen mee met de 
landelijke actie van het LCJ. We zamelen lege 
flessen in, doen karweitjes en we bakken 
koekjes.  Zo sparen we een mooi bedrag bij 
elkaar om straatkinderen die ver bij ons 
vandaan leven, een goede dagbesteding  
te geven.

Hallo, ik ben de oma van Loïs, 
ik woon ook in Vlaardingen en ben 
lid van de vrouwenvereniging. 
In onze gemeente doen alle 
verenigingen mee met de 
landelijke actie van het 
LCJ. We verkopen rollen 
snoep, oliebollen, Zeeuwse 
bolussen, bloemen uit het 
Westland, Vlaardingse 
ijzerkoekjes, allerlei lekkers 
van de warme bakker, onze 
eigen baksels, huisgemaakte 
nasi met saté, we organiseren 
een wandeling, een fietstocht of een 
nachtelijke spelletjesmarathon, we wassen 
auto’s, hebben een verkooptafel en houden 
een actiedag. Jong en oud draagt met veel 
enthousiasme een steentje bij en het is 
samenbindend. Volgt u ons voorbeeld? 
 
Lieve groet, 
Greet Droger.

Win een gezellige en 
ontspannende gemeente-activiteit!

VAN BETEKENIS ZIJN?
Studeer aan de CHE!
De CHE leidt je op tot een professional in zorg, 
welzijn, onderwijs, organisatie of communicatie.

www.che.nl/welkom

/ Voltijd bachelors

/ Deeltijd bachelors
/ Associate degrees
/ Masters

/ Post-hbo’s
/ Cursussen

/ Trainingen
/ Maatwerk
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Om het hart van alle jongeren

Sam van 4 zit te wiebelen in de kerk. Ineens schiet hij overeind: dat versje heeft hij 
geleerd voor zondagsschool! Julia hoort bij de afkondigingen dat er vrijdagavond weer 
club is. Zal ze deze keer dan toch maar gaan…? Samen met zijn vriendengroep is Wiebe 
in deze kerkdienst te gast, ze bezoeken de bijbelstudieconferentie. Vanmorgen gaat de 
preek over het thema van hun weekend. 

"Om het hart van alle  
   kinderen en jongeren" 

Sam, Julia en Wiebe zijn zomaar 
drie voorbeelden van kinderen en 
jongeren die op een zondag de 

kerkdienst bezoeken. Het zijn jongeren van 
de gemeente. Ze groeien op in de gemeente, 
ze zijn er gedoopt en hebben als baby de 
crèche bezocht. Ze gaan naar zondagsschool 
en club. Ze stromen door naar catechisatie en 
worden uitgenodigd voor de vereniging. 

Op al die plaatsen horen ze over de Heere 
God en Zijn dienst. Ze leren bijbelteksten 
en psalmen. Er wordt verteld over Adam 
en Eva, de richters en de wonderen van de 

Heere Jezus. Ze leren wat kernwoorden als  
‘zonde’ en ‘gerechtigheid’ betekenen. 

En op al die plaatsen zien ze andere 
gemeenteleden die willen leven 

naar Gods Woord en wet. Ook 
van hen leren ze over de Heere. 

Het LCJ wil door middel van 
materiaal en toerusting alle 
ouders, leidinggevenden 
en ambtsdragers helpen 
om op deze manier 
rondom de kinderen en 
jongeren te staan. Dat 

wordt gedaan door het 
maken van bijbelleeslessen 

en vertellingen voor de 
zondagsschool,  bijbelstudieboekjes 

voor -12, -16 en 16+ en actuele schetsen voor 
de jeugd. Ook worden er appeldagen en 
conferenties georganiseerd. Voor ouders 
en leidinggevenden zijn er cursussen en 
workshops te volgen en altijd is het LCJ 
beschikbaar voor advies of toerusting op 
maat. 

Het is ons verlangen dat kinderen en 
jongeren geraakt worden in het hart.  
Dat kunnen wij zelf niet. Het is het werk  
van de Heilige Geest. Van Zijn hulp en zegen 
zijn we diep afhankelijk. Dat geeft tegelijk 
ontspanning en verwachting. De drie-enige 
God is de God van het verbond. Van Hem 
verwachten we de zegen! Voor Sam, Julia en 
Wiebe. Maar ook voor Lauren die dreigt af 
te haken en Klaas die niet van verenigingen 
houdt. Het gaat om het hart van álle kinderen 
en jongeren.   
 
Marieke Griffioen 
Senior Jeugdwerkadviseur
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Het is ons verlangen 
dat kinderen en 
jongeren geraakt 

worden in het hart.

Heb jij ook zo’n zin
om weer op reis te gaan?

amigoreizen.nl

christelijke jongerenreizen

Het is tijd voor vakantie met 
nieuwe vrienden! Of je deze zomer 
liever dicht bij huis blijft, naar de 
zon vliegt, lekker actief bezig wilt 
zijn of verder weg het avontuur op 
gaat zoeken, het kan allemaal. 
We hebben een afwisselend 
reisaanbod voor je samengesteld. 
Ga jij ook mee? Kijk snel op onze 
website.

Met

christenen 

op reis naar 

de mooiste 

bestemmingen 

wereldwijd

Avonturen 
beleven, nieuwe vrienden maken
en de mooiste 
herinneringen 

opdoen

Reizen 
met een 

goede mix tussen 
activiteiten, 

ontspanning en 
bezinning

Groepsreizen 

met volop 

ruimte voor 

eigen invulling

Doe mee met jouw club

Kom in actie!Samen met jou willen we gaan actievoeren voor de straatkinderen 
in Georgië. Doe je ook mee? Je kunt dit op heel veel manieren 
doen. We leggen hier een paar manieren uit, op onze website 

lcjactie.nl kun je nog meer informatie vinden.

Je kunt met heerlijke producten actie gaan voeren, denk aan 
bakkersproducten zoals ontbijt- of kruidkoek of aan snoeprollen. 
Op de website lcjactie.nl kun je bestelformulieren vinden en via 

doemee@lcj.nl kun je de bestelling doorgeven.

Voor alle zondagsscholen en kinderclubs maken 
wij een actiepakket klaar. In dit pakket vind je 
materialen om een mooie actiestart te organiseren. 
Er zitten kluskaarten in en je kunt van een 
bouwplaat een Georgisch huisje maken. Op de 
actiesite kun je nog meer aanvullingen bij het 
kinderpakket vinden, zoals een powerpoint en 
andere tips voor werkjes.  

Help door jouw klusjes 
de straatkinderen 
in Georgië. 

Vraag je moeder, opa, tante 
of buurman of je een klusje 
kunt doen. Vraag of je er geld 
mee mag verdienen zodat de 
straatkinderen in Georgië naar 
het dagopvangcentrum kunnen. 
Als je een volle kaart hebt, kun je 
dit inleveren bij de leiding. 

Kinderpakket

KOM IN ACTIE  
EN KRIJG EEN 

CADEAU!
Alle kinderen die actie voeren krijgen 
een cadeautje van Kom over en help. 

Haal met de zondagsschool of club geld 
op voor de actie en iedereen krijgt dan 

een cadeau van Kom over en help  
uit Oost-Europa.

Wat kun je doen?Vraag je moeder, opa, tante of buurman of je een klusje kunt doen. Vraag of je er geld mee mag verdienen zodat de straatkinderen in Georgië naar het dagopvangcentrum kunnen. 
Klusje gedaan? Streep het bedrag af dat je gekregen hebt. Maak zo heel je kaart vol en lever het geld in bij de leiding. Succes! 

Denk aan klusjes als: 

• Tafel afruimen 
• Grasmaaien 
• Glas wegbrengen

• Boodschappen doen 

• Auto wassen 
• Stofzuigen 

…. en wat je maar 

verzinnen kunt! 

Help door jouw klusjes de straatkinderen in Georgië!
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www.driestar-hogeschool.nl

DIT IS VALERIE,

STUDENT LERAAR BASISONDERWIJS
OOK LERAAR WORDEN? ONTDEK VALERIE’S VERHAAL

Onze opleidingen:
•  pedagogiek  
•  pabo  
•  ad-Pedagogisch educatief professional
•  leraar voortgezet onderwijs
•  masters

Heb jij hart voor kinderen en jongeren? Wil je iets betekenen voor hun toekomst? Dan is Driestar hogeschool de plek voor jou. 

In onze lerarenopleidingen en pedagogische opleidingen staat de vorming van jou als christelijke professional centraal.

Ontdek het verhaal van Valerie op www.driestar-hogeschool.nl/valerie. 
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Zo is het in Georgië

LANDELIJK CONTACT JEUGDWERK | KOM OVER EN HELP

 
een straatmeisje  
   in Georgië
Madona

Madona helpt haar vader en moeder zoveel 
als ze kan. Zeker nu haar moeder een baby 
krijgt. Maar het allerliefst gaat ze naar een 
school, want ze wil heel graag leren!

Eén van die kinderen is 
Madona. Ze is 13 jaar. 
Madona’s vader en moeder 
hebben acht kinderen. 
Binnenkort krijgt Madona’s 
moeder het negende kindje.

In deze kamer leven de vader en moeder van  
Madona samen met hun kinderen. Tafels en stoelen  
zijn er niet dus zitten de kinderen gewoon op kleden  
die op de grond liggen.

Zo is het in Georgië

In Georgië, een land dat 3.000 kilometer bij  
ons vandaan ligt, leven veel kinderen op straat.  
Ze krijgen weinig eten en zijn veel op straat om 
te bedelen. Want hoe moeten ze anders aan eten 
komen? Veel van hen gaan niet naar school.  
Ze weten niet eens wat letters en cijfers zijn.  
Erg hè?

Het huis waar Madona met haar familie woont is 
eigenlijk geen echt huis. Wat houten platen en een  
dak van golfplaten. En die opening? Dat is de deur…



Hé jij daar, 
De vakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen.

Ben je ook op vakantie geweest? 

Je had misschien nog wel veel langer vakantie willen hebben. 

Het afgelopen jaar hebben we veel over Oekraïne gehoord. 

Een klein stukje verder ligt het land Georgië. 

Rusland heeft 14 jaar geleden ook met Georgië oorlog gevoerd. 

Deze oorlog heeft veel kapot gemaakt in dit land. 

Veel mensen in dit land zijn erg arm. 

Kinderen moeten bedelen voor geld, zodat ze wat eten kunnen kopen. 

Deze kinderen zouden, net zoals jij, zo graag naar school willen. 

We willen met elkaar geld ophalen voor deze kinderen in Georgië.

Om ervoor te zorgen dat ze naar school kunnen en eten krijgen. 

Je leest op de volgende bladzijdes meer over de actie. 

Help jij ook mee... 
om veel geld op te halen voor de kinderen in Georgië?

deze pagina is  
    speciaal voor jou

Te lezen en te doen voor jou :
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Korte, eenvoudige 
teksten voor kinde-
ren van 7 tot 10 jaar 
om de Heidelbergse 
Catechismus te be-
grijpen.

Denk samen met 
kinderen na over de 
Bijbel en ga creatief 
aan de slag met 
Gods Woord!

royaljb.com/groen

Nieuw: Catechismus  
voor kinderen

Bijbelteksten  
onderzoeken, leren en 

verbeelden

Bekijk de video over dit boek

€13,99

€13,99

onderdeel van RJ publishing
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Puzzels en meer!

          ELK
KIND

Gezien

Help jij ook mee met de actie ?


