
 

Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen. Waar je 

ook heen gaat. 

Genesis 28:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een vreemde tijd geweest de voorbije maanden. Een pandemie die ons hele land, de 

hele wereld zo goed als lam legde. Een verplichte lockdown, thuiswerken combineren met 

het huishouden, kinderen,… Geen kerkdienst, althans niet meer live. Onze predikanten, 

pioniers, kerkenraden,…. die zorgden dat er een online dienst was, een Coronagebed 

facebook groep waar we elke ochtend terecht konden, gemeenten die wekelijks toch nog 

een (digitale) koffiebabbel hielden. Met z’n allen hebben we geprobeerd deze lockdown 

samen door te komen, samen en toch apart. De zomer van 2020 zal een zomer worden die 

we niet snel zullen vergeten. Reizen zoals voorheen zit er voorlopig niet in. Maar de VPKB 

gemeenten, ProJOP en anderen proberen om iedereen een hart onder de riem te steken en 

activiteiten, diensten etc te voorzien. We maken er met z’n allen een topzomer van. Samen 

beschermen we elkaar, staan we aan elkaars zijde. Samen en toch apart. Voor éénieders 

gezondheid. 
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Activiteitenmappen 

Joke Verweij, kerkenraadslid van de 

VPKB gemeente Brasschaat en 

tevens lid van de ProJOP 

stuurgroep, stelde een zomerboekje 

samen over “De Schepping” 

 

Neem zeker een kijkje onder 

‘Projecten’ op www.projop.be! Daar 

kan u dit zomerboekje gratis 

downloaden. 

De Henkieshow activiteiten! 

Matthys Vlaardingen van de Henkieshow stelde 

twee werkmappen samen. 

1 Daniel blijft trouw aan God 

2 David, vriend van God 

 

Beide werkmappen zijn ook geschikt als u 

bijvoorbeeld een Vakantie Bijbel Week wil 

organiseren! 

Kijk zeker onder ‘Projecten’ op www.projop.be. 

Daar kan u deze werkmappen gratis 

downloaden. 

Vlog! 

Het is een tijdje stil geweest in Vlog land maar Leah is weer helemaal 

terug. 

Vanaf komend weekend, 18/07, zal er opnieuw wekelijks een vlog te 

zien zijn op het ProJOP YouTube kanaal. Nieuwe activiteiten en het 

Bijbelverhaal voor kinderen! Houdt dus zeker onze Facebookpagina 

en Instagram in de gaten voor de aankondiging! 

Heeft u kinderen/tieners in uw gemeente 

die ook graag eens een Bijbelverhaal 

en/of knutselwerk opnemen voor onze 

vlog? 

Laat het ons weten! 

Oproep! 

Deel je graag je geloofsverhaal? 

Hoe beleef jij het geloof? 

Wij zoeken tieners/jongeren om hun 

verhaal te delen! 

Geïnteresseerd? Stuur ons een mailtje! 

projopvpkb@gmail.com 

http://www.projop.be/
http://www.projop.be/

