Elst, juli 2018
Beste leiding van de zondagsschool of kinderclub,
Zoals bij de meesten wellicht bekend is, gaan we DV weer een actieseizoen van het LCJ tegemoet! Wat
zou het fijn zijn als weer net zoveel zondagsscholen als de vorige keer zich willen inzetten om geld op
te halen voor het goede doel. We hopen dat jullie door het lezen van deze brief enthousiast worden
om aan de slag te gaan. Want heel veel hangt af van jullie aansturing☺.
In deze brief leggen we jullie de actiedoelen en -producten uit. Ook geven we praktische handvatten
en ideeën mee, om op eigen wijze actie te voeren.
Slogan
Het komende actieseizoen hanteert het LCJ de slogan: ‘Getuigen gevraagd, geef het Woord door’. De
Heere God roept ons om getuige te zijn van Hem en Jezus Christus. Getuige kun je door je woorden en
daden. Dit actieseizoen voeren we actie voor evangelisatiedoelen in Nederland.

De actiedoelen
Sjofar
De stichting Sjofar heeft als doel straatevangelisatie. Ze maken gebruik van een ambulance. Door
middel van een ambulance trekken zij de aandacht. Ze evangeliseren op markten en in winkelcentra,
bij evenementen en voorlichtingsavonden. Daarnaast verspreiden ze Bijbels, ondersteunen en helpen
het opzetten van evangelisatieacties van kerken en gemeenten en ze geven voorlichtingen over de
gevaren van populaire muziek.
De stichting Sjofar heeft gebaseerd op de tekst uit Ezechiël 33:6 een missie. Namelijk; "Wanneer
daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is
gewaarschuwd; en het zwaard komt, en neemt een ziel uit hen weg; die is wel in zijn ongerechtigheid
weggenomen, maar zijn bloed zal Ik van de hand van de wachter eisen."
Geef het woord door
Peter is een jongen van 9 jaar, hij heeft nog nooit gehoord over de Heere en Jezus Christus. Die laatste
wel, maar toen zei zijn moeder dat vloekend.
Helaas komen dit soort situaties veel voor in Nederland. Kinderen, maar ook ouderen die nog nooit
van God en zijn woord hebben gehoord. Sjofar wil graag een tweede ambulance om zo naar nog meer
steden te kunnen gaan, om te evangeliseren.
Als Peter op de markt loopt, ziet hij de ambulance staan. Hij rent er naar toe. Wat zou hier gebeurd
zijn? Dan leest hij: “Ben jij veilig? Jezus redt”. Wat zou dat betekenen? Dan loopt iemand op hem af en
hoort Peter voor het eerst in zijn leven over de Heere Jezus.
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Kinderbijbels naar Kerkrade
De stichting ‘Een Boodschap voor Kerkrade’ evangeliseert in de stad Kerkrade. Ze willen heel graag de
kinderen die naar de kinderclub komen, gratis een kinderbijbel geven. Zo kunnen de kinderen in
Kerkrade lezen over wie de Heere Jezus voor hun wil zijn: Zaligmaker en Redder. Met deze actie willen
we geld ophalen om minimaal 250 kinderbijbels uit te delen in Kerkrade.

Online Beeldbijbel: kinderen ontdekken de Bijbel
Evangeliestek is bezig met het maken van een online platform waar wel vijftig kinderbijbelverhalen zijn
te lezen, bekijken en te beluisteren. Speciaal voor kinderen die nog nooit van de Bijbel hebben
gehoord. Op deze manier kan Evangeliestek aan heel veel kinderen de
Bijbelverhalen doorgeven. Aan de hand van speciale uitdeelkaarten worden de
kinderen gewezen op de website met Bijbelverhalen.

Dit lijken ons mooie projecten om actie voor te voeren! Help je mee? Zo kun je het evangeliseren
bevorderen!
LCJ
Daarnaast zal, net als in voorgaande jaren, vijftig procent
van de opbrengst ingezet worden voor het kinderwerk en
jeugdwerk onder onze eigen jongeren. Daar kunnen oa
het
zondagschoolmateriaal
en
Bijbelstudiemateriaal voor worden
ontwikkeld.

Kinderactiepakket - 2

Opzet van de actie
Bij deze brief ontvang je digitaal een voorbeeldpakket van de actiematerialen die ingezet kunnen
worden. Ook zit er bij deze brief een kinderprogramma, waarin een voorbeeld beschreven wordt hoe
de actie geïntroduceerd kan worden.
We gaan ervan uit dat je enthousiast meedoet met de actie en de aangereikte actiematerialen gaat
gebruiken. Via de website zijn de actiematerialen (en nog meer) ook te downloaden. Begin september
worden de materialen verspreid.
Als jullie om een of andere reden deze materialen niet willen gebruiken, omdat jullie de materialen
zelf printen of zelf een actie op touw zetten voor bijvoorbeeld het LCJ, geef dit dan vóór 15 augustus
aan ons (kinderacties@lcj.nl) door.

Woordenloosboek
Om het thema ‘Getuigen gevraagd’ op een goede manier uit te leggen
aan kinderen hebben we gekozen voor het gebruik van het
Woordeloosboek van Evangeliestek. Aan de hand van 5 kleuren leg je
de kern van het Evangelie uit aan kinderen. Op deze manier kunnen
kinderen leren om ook de kern van het Evangelie door te geven aan
anderen (evangelisatie/getuigen).
Handleiding
Wanneer je als zondagsschool of club uitgebreider wilt stil staan bij de
inhoud van de 5 kleuren kunnen jullie de Map ‘Woordeloosboek’
bestellen. In deze handleiding zijn per kleur een Bijbelverhaal,
verwerkingen, muziek, etc. opgenomen. Op deze manier kan je 5
zondagen of 5 clubavonden met de kinderen stilstaan bij de kern van
het Evangelie.
Deze Handleiding (speciale actieprijs) is te bestellen via: www.getuigengevraagd.nu/woordeloosboek
Blijde Boodschapbandje
Alle kinderen krijgen een Blijde Boodschapbandje. Deze bandjes zijn speciaal voor deze actie
gesponsord door Merwestreek Groep, Intro en Florys. Dit 5 kleurenbandje met symbooltjes geeft de
gelegenheid om aan vriendjes/vriendinnetjes en anderen te gaan vertellen wat de kern van het
Evangelie is. Voor de kinderen is een speciaal filmpje gemaakt om in het kort uit te leggen wat de
kleuren betekenen. Ga naar www.getuigengevraagd.nu/woordeloosboek voor het filmpje. Wanneer
er te weinig bandjes zijn geleverd of de maten van de armbandjes niet goed zijn, laat het ons weten.

Themalied
Door vrijwilligers is er ook een speciaal 5-kleurenlied geschreven. Bladmuziek en een audiobestand
voor de melodie zijn te downloaden op de website www.getuigengevraagd.nu/kinderpakket.
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Uitleg producten
Dit seizoen gaan we met 3 verschillende soorten actieproducten aan de slag:
1. Snoepzakactie
Snoepzakken komen altijd van pas. Door de
actiecommissie zijn heerlijke snoepzakken samengesteld,
die jullie kunnen gaan verkopen. Gemiddeld verkoopt een
kind ongeveer 25 zakjes (5 huishoudens die een setje van
3 zakken koopt).
Soorten
• (Fruit) snoepmix
• Dropmix
Verkoop
De verkoopprijs van deze zakken zijn; 1 zak voor € 2,- en 3 zakken voor € 5,-.
2. Kinderactiescheurkaart
Daarnaast hebben we voor ieder kind een eigen
actiescheurkaart. Met deze kaart kunnen
kinderen op allerlei manieren actievoeren. Denk
aan een heitje voor karweitje etc.
Ouders, opa’s en oma’s, buren en andere
bekenden kunnen kiezen tussen verschillende
bedragen van € 0,50, € 1,00 of € 3,00.
Op deze kinderactiescheurkaart staat ook
uitgelegd waarvoor de kinderen actievoeren.
Daarom is het handig om alle kinderen deze
kaart mee te geven. Hiermee hebben ze gelijk
een handvat om thuis en aan anderen te laten
zien waarvoor ze actievoeren.

3. Mentosactie
Jullie mentosrollen van het vorige actiejaar zijn vast alweer op...
Daarom is het ook dit jaar weer mogelijk om mentosrollen te bestellen.
Als actiecommissie kregen we door dat dit een geliefd product is als
kinderactie. Dus onze voorraad hebben we weer aangevuld.
Soorten
Op de website is er de mogelijkheid om uit zo’n 6 soorten te kiezen.

Verkoop
1 rol voor € 1,-, 3 rollen voor € 2,- en 9 rollen voor € 5,-.
Kinderactiepakket - 4

Bestellen van actieproducten
De actieproducten die u als zondagsschool/club wilt gaan verkopen kunt u bestellen via de
actiewebsite: www.getuigengevraagd.nu/kinderacties. Wij zorgen er dan voor dat dit bij u aankomt
op de gewenste tijd en plaats.

Opbrengsten
Wat kan een gemiddelde zondagsschool/club minimaal ophalen? Als we uitgaan van een gemiddelde
van 24 kinderen, komen we op het volgende terecht:
•
•

Iedereen verkoopt een actiescheurkaart à € 15,Alle kinderen verkopen ongeveer 25 snoepzakken of 1 doos mentosrollen

De totale winst (met aftrek van kosten) van een gemiddelde zondagsschool/club kan dan zijn:
24 afscheurkaarten x € 15,=
24 kinderen x 25 snoepzakken à € 30 ,- =

€ 360,€ 720,€ 1080,-

+

Een prachtig bedrag waardoor het evangelisatiewerk en het uitdelen van kinderbijbels daadwerkelijk
gedaan kan worden in meerdere steden. Natuurlijk mogen de kinderen veel meer verkopen dan dat
we hierboven hebben geschetst. Graag zelfs!

Geldthermometer
Uit de praktijk blijkt dat een geldthermometer erg stimulerend werkt. Bekijk elke
bijeenkomst wat er verkocht is en hoeveel geld er is opgehaald. Dit wordt dan op
de thermometer bijgehouden. Zet dit bedrag met regelmaat in het kerkblad, zodat
ook de gemeente op de hoogte is en blijft van de actie.

Kleurplaatactie
Doe als zondagsschool of kinderclub mee met de kleurplaatactie. Laat de kinderen
lekker creatief zijn en er wat moois van
maken. Kleurplaten kunnen in gestuurd
worden, zodat we ze deze op de
actiewebsite kunnen zetten.
We koppelen ook een wedstrijd aan de ingezonden
kleurplaten. We verdelen prijzen voor kinderen tussen 3-6,
6-9 en 9-12 jaar, deze kinderen krijgen een speelgoed bon
thuisgestuurd. Meer info zie:
www.getuigengevraagd.nu/kleurplaatactie.
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Bijlagen
Kinderprogramma met daarin:
1. Overige actie-ideeën
2. Kinderprogramma
3. Verhaal
4. Uitleg ‘Getuigen gevraagd’
5. Themalied
6. Werkbladen
7. Kleurplaat
De volgende onderdelen krijgt u begin september aangeleverd
• Blijde Boodschapbandje
• Uitlegkaartje woordeloosboek – toelichting kleuren en symbolen
• Actiescheurkaart

(voor leiding)

(voor elk kind)
(voor elk kind)
(voor elk kind)

Slot
We wensen jullie heel veel zegen en succes toe met het uitvoeren en het begeleiden van deze actie op
jullie zondagsschool/kinderclub! Hebben jullie vragen of opmerkingen, hebben jullie bij het één of
ander hulp nodig, mail gerust naar: kinderacties@lcj.nl. Wij staan klaar om jullie te helpen!
Hartelijke groeten,

Gerdien Boogaard & Alette Siereveld
Commissie Landelijke Actie LCJ | kinderacties@lcj.nl
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