
Startdag 
NOVEEN
Het is weer school jd, en dat wordt weer leren. Leren is 
belangrijk, soms leuk en soms ook niet leuk. En een taal 
leren is handig voor op vakan e in het buitenland. Weet je 
toevallig wat het La jnse woord Novena betekent?
Het betekent: ‘negen’. 

Negen, is ook belangrijk in deze flyer. Als voorbereiding voor 
de startdag willen wij met zoveel mogelijk mensen (jong en 
oud) een noveen jd houden. Wat houdt dat in: van 1 t/m 9 
september willen we 9 dagen iedere dag een kort gebed 
doen voor de startdag.

Een noveen gebed wordt vaker gehouden bijvoorbeeld als 
voorbereiding op een feestdag. Wij doen het voor de 
startdag omdat wij van de startdag een super coole feestdag
willen maken voor alle gemeenteleden, dus ook voor jou, 
mama, papa, broertje, zusje, vrienden en familie. Jullie zijn 
allemaal van harte uitgenodigd!!!
Want, bij de God van liefde is ieder kind en volwassene van 
harte welkom. Hij gee  een feest omdat Hij van ons houdt, 
voor ons wil zorgen en ons in alles wil helpen. Hij wil 
iedereen een gelukkig leven geven.
God vraagt ons om Hem daarbij te helpen. Help jij mee om 
er een cool feest van te maken? 

Uitnodiging
ZONDAG 9 SEPTEMBER STARTDAG, 9.30–13.00u. incl.lunchje
IN DE VOORHOF, Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg
kerkproeverij@pkndevoorhof.nl 06-52684452/06-11286220

zaterDAG 1 SEPTEMBER

God help mij om andere kinderen en mensen te vragen 
om mee te gaan naar de startdag. Als ik om mij heen 
kijk, denk ik aan……………… ……………………... (vul 1 of 
meer namen in). Dank U wel dat U de startdag wilt 
gebruiken om Uw liefde voor alle mensen te laten zien. 
God wij willen U ook bedanken, dat U nog veel meer 
kunt doen dan wij kunnen bedenken.

Efeze 3 vers 20, 21: Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles 
doen wat wij hem vragen, of waar wij aan denken, en zelfs nog 
veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk. Alle eer aan 
God, in heel de kerk, die bestaat dankzij Jezus Christus. Alle eer 
aan God, voor al jd en eeuwig! Amen. 

We gaan 9 dagen lang bidden, omdat God gebed gebruikt 
om zijn prach ge werk te doen in en door ons heen. In 
deze flyer staat voor iedere dag een voorbeeld van een 
gebed. Misschien heb jezelf ook nog dingen waar je voor 
wilt bidden, dat kan al jd!! Een goed moment: bij de 
maal jd, voor je naar bed gaat of een ander jds p dat 
bij jou past…. 

Zondag 2 SEPTEMBER

Efeze 6 vers 23: Ik wens alle christenen toe dat God, de Vader, en
de Heer Jezus Christus vrede aan hen geven, en liefde en geloof.

Dank U wel voor De Voorhof-gemeente. We bidden dat 
we met heel veel mensen een mooie gemeente mogen 
vormen, waar we ons allemaal thuis voelen. Dat we ook 
respect en begrip hebben voor elkaar en elkaars mening.
Wilt U mij helpen om U niet te vergeten én dat ik ook zie
waar ik andere kinderen en grote mensen kan helpen. 
U houdt van ons allemaal en U nodigt ons in liefde uit 
om bij U te horen. Wij mogen dit aan anderen 
doorgeven, ook aan kinderen en volwassenen die niet-
christenen zijn.

maandag 3 SEPTEMBER

Dank U wel voor de dominees en de leiding van de 
kindernevendienst. Dank U wel voor de mensen in de 
kerkenraad en alle andere vrijwilligers die bij de kerk 
helpen. Wilt U hen helpen hun werk goed te doen? 
Wilt U ook aan mij laten zien wat ik kan doen… 

Efeze 2 vers 10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in 
Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren 
bereid hee , opdat wij daarin zouden wandelen. (Proclameren)

Samen bidden met (buiten)kerkelijken o.a. bij ziekten of 
problemen is fijn om te doen.

De gebeden en de bijbel teksten bij voorkeur hardop
uitspreken (proclameren) omdat God kracht verleent

aan woorden die in overeenstemming zijn met zijn wil.

dinsdag 4 SEPTEMBER

Heer God, wij soms bang voor dingen, en andere dingen 
durven we niet zo goed. Soms vinden we het eng om 
kinderen of andere mensen te vragen om mee te gaan 
naar de kerk of iets wat de kerk organiseert. 
Wilt U mij helpen om dat wel te durven.  
Wilt U degene die ik vraag ook laten voelen dat hij/zij 
welkom is. Dat de kerk helemaal niet eng of saai is, dat je
er veel kunt leren en ook plezier kunt hebben. Dat de 
kerk vaak veel cooler is dan je denkt!!

Spreuken 29 vers 25: Je hoe  niet bang te zijn voor andere 
mensen. Vertrouw op de Heer, dan ben je veilig.

Wees even s l en besef dat je eigenlijk geen angst hoe  te 
hebben omdat Jezus juist vrede gee .



woensdag 5 SEPTEMBER

Iedere woensdagmorgen om 9:30 uur komt een aantal mensen 
bij elkaar in de Voorhof om te bidden. Er wordt gebeden voor 
onze gemeente, voor zieken, voor zaken die spelen in de wereld 
en nog veel meer. Het zou fijn zijn als er vandaag extra mensen 
komen. Het is een bijbelse opdracht om voor alle mensen te 
bidden en danken. 

Wilt U mij en andere kinderen en volwassenen helpen 
om samen te bidden en te danken. Ik wil ook bidden voor
kinderen en mensen die gepest worden en het gevoel 
hebben dat ze er niet bij horen. Laat ze voelen dat ze 
welkom zijn in de kerk, maar vooral ook bij U... 

God is vol liefde en wij mogen die liefde 
doorgeven aan de mensen om ons heen. 

En wij mogen ze uitnodigen om 
in de kerk te komen om daar te leren 

Iedereen mag uitgenodigd worden. 
Je kunt de pauwenveer met het
uitnodigingskaartje hierbij gebruiken. 
Bij de ingang van de kerk liggen ze voor je klaar.

donderdag 6 SEPTEMBER

Heer God, leer mij om goed naar U en naar de Here Jezus  
te luisteren en meer van U te begrijpen. 
Help mij om de dingen te doen die U graag wilt dat ik die 
doe. Help mij om niet te veel te denken aan de dingen die
ik niet kan. Wilt U mij leren en helpen om de dingen 
steeds beter te kunnen doen.

2 Korinthe 12 vers 9: Maar de Heer zei tegen mij: ‘Ik ben goed 
voor je, meer heb je niet nodig.’

Denk aan de proclama e!

vrijdag 7 SEPTEMBER

Dank U wel dat er iedere zondag een kerkdienst en 
kindernevendienst is!! Daar mogen we verhalen uit de 
bijbel lezen en dicht bij U zijn. Help ons om die verhalen 
goed te begrijpen. Leer ons hoe we zo goed mogelijk 
kunnen leven. Wilt U ons ook leren om met Uw ogen naar
de kerkdienst te kijken. 
    
            Loo  de Heer want Hij is goed.
            Loo  Hem met een blij gemoed.
            Want zijn goeder erenheid
             is voor eeuwig en al jd.
            (Dit is aanbidding om hardop uit te preken of te zingen)

zaterdag 8 SEPTEMBER

Heer wij danken U dat U heel dicht bij ons bent. U zegt 
zelfs dat U in ons woont en werkt. Soms merken we dat 
niet zo goed. Help ons dan ook om te vertrouwen dat U 
er toch bent. Help ons ook om aan anderen over de 
Here Jezus te vertellen.

2 Timotheüs 1 vers 7: God hee  ons zijn Geest gegeven. Niet 
om bange mensen van ons te maken, maar moedige mensen, 
vol liefde en geduld.

Efeze 1 vers 3: Alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus 
Christus! Hij hee  ons vanuit de hemel gezegend. Want hij hee
ons de heilige Geest gegeven, omdat we bij Christus horen.

Geef God de eer en herinnert (Hem aan) Zijn beloften.

Zondag 9 SEPTEMBER

In De Voorhof komen heel veel mensen; kinderen, 
jongeren en volwassenen, samen zijn we Uw gemeente.
Mogen we aan anderen laten zien dat we een mooie en 
warme gemeente zijn. Help ons, zodat anderen aan ons 
merken dat we van U en van de Here Jezus houden.

Efeze 4 vers 16: Van Hem uit wordt het hele lichaam 
samengevoegd en bijeengehouden door elke band die 
ondersteuning gee , overeenkoms g de mate waarin ieder deel
werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van
zichzelf in de liefde. 

BEDANKT

VOOR HET 

MEEDOEN

EN TOT ZIENS

IN DE KERK!


