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GEBEDSDAG
Bidden helpt. Altijd!
Elke maand hebben
we daarom een
zaterdagochtendbidstond waarbij we
problemen,die we
tegenkomen onder
kinderen, als team bij
de Heer brengen.
Jaarlijks organiseren
we een grote
gebedsdienst waarbij
zowel jonge als
oudere bidders
voorgaan in een
nationale
gebedsdienst.
Na deze gebedsdienst
zijn er workshops op
het Onafhankelijkheidsplein in het
centrum waarbij
kinderen hun noden mogen delen met pastorale werkers. Ook doen ze opdrachten waarbij ze
kunnen ervaren dat bidden niet moeilijk of saai is. Met behulp van een globe werd er gebeden voor
kinderen in oorlogsgebieden, zoals Syrie en Nigeria en voor landen,zoals Noord Korea,waar
christenen vervolgd worden.Dit jaar organiseerden wij voor de derde maal de Nationale Gebedsdag
voor Kinderen. Bijzonder is dat uit alle tien districten van ons land zowel kinderen als kinderwerkers
de lange reis naar de stad ondernamen om eenparig te bidden voor de noden van kinderen in
Suriname en wereldwijd.

SAMUELVoor de familie Oosterhuis is het op dit moment een
bijzondere tijd, omdat ze op 1 mei gezinsuitbreiding hebben
gekregen. Samuel Oosterhuis is de naam van het kleine wondertje
en het gaat heel goed met hem en Jessica. Op dit moment is er ook
familiebezoek om de kleine Samuel te bewonderen, opa en oma van
Diermen met oom Jan Willem. Oma Diermen heeft in de kraamtijd
enorm geholpen!

TEAMBUILDINGEven geenkinderwerk maar
eengezellige‘time out’ met elkaar. Af en toe is datnodig.
In meihadden we na de GebedsdagvoorKinderen even
eengezelligedag met ruim 25 WML werkers en
bestuursleden. Samenhebben we gebeden, noden met
elkaargedeeld, volleybalgespeeld en
elkaaralsvrijwilligersbemoedigd. Samenzijn we sterk!
NODEN EN GEBEDSPUNTEN
Kinderen genieten van werkjes en kleurplaten. De uitleenservice van
Stichting Weid Mijn Lammeren is dè plek waar kerken en gemeenten ook
uit het binnenland en de districten terecht kunnen voor kinderwerkmateriaal. Nu hebben we dringend behoefte aan een nieuwe computer en
printer voor het werk.Dergelijke zaken zijn niet goedkoop.Er is ook
behoefte aan loopfietsen en speelgoed voor het kinderdagverblijf. Elke
bijdrage is van harte welkom!
Mannen zijn in het kinderwerk over het algemeen schaars en in Suriname
zelfs zeer schaars. Roy en Marry Marinussen zijn een geweldig stel met een
groot hart voor kinderen. Samen hebben ze een half jaar flink meegeholpen
bij StichtingWML o.a. in de uitleenservice, voorlichting kinderkamp en
kinderpastoraat. Wij waren superblij met hun inzet, vooral die van Roy
natuurlijk. Bereidvaardigom meer te doen, hebben Roy en Marry hun huis
in Den Haag alvast in de verkoop gedaan om te komen wonen in Suriname .
Wij vragen uw gebed voor hen dat alle praktische zaken rondom hun
voorgenomen verhuizing vlot geregeld zullen worden.
Dankzij de hulp van kindervrienden heeft de Gospeltruck nu een eigen
afdakje. Handig, want nu zijn we niet helemaal afhankelijk van het weer en
kunnen we ook optreden in de regen. Met de truck outreach kunnen we
evangeliseren in buurten en op scholen. Naar aanleiding van onze
voorstellingen komen er veel vragen over het geloof. Vaak zijn het
christenleerkrachten die de kinderen op school verder begeleiden. Een
christenjuf maakt een groot verschil. Deze maand trekt de truck erop uit in
Para en Wanica. Bedankt voor steun in gebed.
Het kinderdagverblijfis toe aan uitbreiding.Het buurthuis dat tot heden een
deel van onze kinderen opving is te krap geworden. Wij bidden voor Gods
voorziening. Onder dit bericht ziet u nog een mediabericht over de recente
paasworkshop van Stichting WML. Bedankt voor uw betrokkenheid en
voorbede. Gado blessi yu! - Winston en Gloria Lie Kwie Sjoe
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Creatieve workshop voorideeënpaasviering
31 Mar, 20:00

Deelnemersaan de workshop van StichtingWeidMijnLammeren.

StichtingWeidMijnLammerenheeftzaterdageencreatieve workshop gehoudenvoorpersonen die met
kinderenwerken. Zijhebbennieuweideeënkunnenopdoenvoor de paasviering in hunkerk, kinderclub of school.
Psychologiestudent,QueridaNeslo,heeftaandachtbesteedaan het onderwerp'Hoe om tegaan met
bijzonderekinderen'.
Het gaat om kinderen met hundrukke of afwijkendgedrag, die soms 'het bloedonder je
nagelsvandaankunnenhalen'. In elkeklas zit erweleen kind met ADHD, ADD of een autistische afwijking. Deze
kinderen hebben special behoeften en hebben daarom een gerichte aanpak nodig. Belangrijk is
eenjuistebenadering en visie.
ADHD heeftnamelijkookpositievekanten, het is belangrijk om daarkennis van tehebben. “We moeten niet
uitgaan van de beperkingen, maar van de behoefte van het kind”, benadruktNeslo. Kinderen met ADHD
hebben een overzichtelijkprogrammanodig. Ze pleit voor gebruik van pictogrammen en duidelijke
communicatie met dezekinderen.
Erwerdeendemonstratiegegeven van eenpaasverhaalwaarineentoneelstuk was verwerkt, Daarna volgden
paasspellen, objectlessen en twee clowns die op zoekgingennaar de betekenis van Pasen en het kruisteken.
Na de gezamenlijke lunch mochtendeelnemerszelfaande slag met creatievewerkvormen,zoals het maken van
eengebedsketting en eenvergeefkleed, meldt StichtingWeidMijnLammeren. De deelnemers van de workshop
kwamenuitSaramacca, Wanica en Paramaribo.
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