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1. Vakantie Bijbelclub 

 

Zo´n 30 jaar geleden is de Lar da Infância begonnen om in de vakantie 

maand juli de Vakantie Bijbel Club te organiseren. Op drie achtereen-

volgende middagen worden de kinderen in de Lar verwacht. 

Het doel is om de kinderen uit de wijk van de Lar, die niet in de Lar 

komen, te bereiken met het Evangelie. Dat is goed gelukt, er was altijd 

een grote opkomst. Tegenwoordig komen er kinderen uit verschillende 

wijken van de stad, doordat kinderen uit onze wijk verhuizen en toch 

elk jaar terug willen komen. En ook doordat de kinderen die in de Lar 

komen hun vriendjes en vriendinnetjes uit mogen nodigen. Elk jaar 

doen er gemiddeld zo´n 150 kinderen mee aan de vakantie bijbelclub.  

We kunnen elk jaar weer rekenen op de hulp van een groep vrijwil-

ligers, die ons helpen om de kinderen te vertellen van de grote liefde 

van de Here Jezus. De kinderen worden naar leeftijd ingedeeld in 

groepen, 10 groepen in totaal. Voor elke groep moet een passend  

lokaal worden gezocht. We mogen ook gebruik maken van de 2 les 

lokalen en de keuken/eetzaal van het kleuterschooltje, hierdoor lukt 

het om voor elke groep een eigen onderkomen te creëren. De Lar  

beschikt over veel materiaal en audiovisuele middelen om de kinderen 

op een leuke en pakkende manier met de boodschap van het Evangelie 

bekend te maken. Bovendien zijn de juffen ook heel creatief.  

Een deel van de middag wordt gebruikt voor recreatie: op het hele ter-

rein staan spelletjes opgesteld, op het voetbalveld worden balspelen 

georganiseerd en dan hebben we het speeltuintje nog. De kinderen 

kunnen zich naar hartenlust vermaken. 

De inwendige mens wordt niet vergeten hoor! Elke dag krijgen de 

kinderen iets lekkers te eten en te drinken: popcorn, hotdog, koekjes of 

cake met sap of fris. En bij het afscheid op de laatste dag krijgen ze nog 

een verrassingszakje met allerlei snoepgoed. Zowel voor de kinderen als 

voor de juffen is het elk jaar weer een groot feest! 

 

                                                                                                  Hennie Hensen. 



 4. Kinderen vertellen over  
      vakantie bijbelclub 
 

De kinderen van de groep van tia 
Marta en tia Aline (allebei medewerk-
sters van de Lar) zijn 10 jaar, zij 
schreven aan het einde van de laatste 
dag een soort verslag over hoe zij 
deze dagen hadden beleefd. Hier  
volgen enkele van deze reacties. 
 

Lucas Ernani de Souza: 
De drie dagen van de Vakantie Bijbel 
Clubdagen waren erg leuk. In deze drie dagen heb ik 
veel leuke dingen over God geleerd. Maar één ding 
was niet leuk, op de tweede dag, op 04/07 werd er 
gevochten door drie jongens, tijdens het voetballen 
en dat vond ik helemaal niet leuk. Maar voor de rest 
vond ik alles fijn. We hebben geleerd dat met de ze-
gen van de Here het leven heel anders is dan met 
haat in je hart.  
 

João Victor de Matos Esperandio: 
De Vakantie Bijbel Club was heel leuk. Ik kwam te 
weten dat je met God gelukkiger bent. Ik vond alles 
heel leuk deze drie dagen en heb geleerd dat ik moet 
vergeven. 
 

Bruno Gabriel Destro Barboza: 
Ik vond het heel leuk om deze drie dagen naar de 
Vakantie Bijbel Club te gaan. Ik heb veel geleerd van 
tia Aline en tia Marta. Ik dank hen voor de lessen die 
we kregen. Ik heb geleerd om te vergeven en om het 
geluk te zoeken bij God.  
Ik zal dit voor altijd in mijn hart bewaren.  
 

Rachel Aparecida Eduardo Brambilla: 
Ik heb geleerd om vergeving te vragen en om het  
geluk te zoeken door de Here Jezus te zoeken en 
Hem in mijn hart toe te laten. We deden heel veel  
activiteiten, ik hield er van om mee te doen met de 
balspelen op het voetbalveld.  
 

Agatha Nicole Pedro Nogueira: 
Ik vond het erg leuk. Ik heb veel geleerd op de 
vakantie bijbelclub. Ik heb geleerd dat ik mijn naaste 
moet liefhebben en respecteren; dat ik niet boos 
moet blijven op mijn vrienden, maar ze moet 
vergeven. Ik bedank de tias hartelijk, het was  
allemaal heel leuk. 
 

Mooi wat kinderen leren, Aline en Martha. 

 

 

3. Bij oma in de klas. 
 
Dit jaar had ik een hele speciale 
leerling in mijn groep... onze 
kleinzoon Tim! 
Onze dochter Elisabeth en haar 
man kwamen ons bezoeken, 
met hun twee zonen Tim en 
Rik. Tim (7 jaar) vond het alle-
maal heel interessant in de Lar 
en wilde graag meedoen met 
de vakantie bijbelclub in de 
groep van Oma. Ik had samen 
met Keli, een van onze medewerksters, de groep van 
9-jarigen. Ik heb de bijbelverhalen tweetalig verteld, 
dat vonden de andere kinderen heel bijzonder en ze 
luisterden vol aandacht naar de Nederlandse versie. 
Ze horen natuurlijk niet zo vaak in een andere taal 
praten. Ondanks de taalbarrière heeft Tim het heel 
leuk gevonden. Ook het spelen met de andere 
kinderen ging heel leuk; hij kan heel goed voetballen 
en dat is een taal die ze hier heel goed verstaan!   
 

                                                                       Oma Hennie. 
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kinderen van  

9 jaar.  
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Keli en  

Hennie. 

Linksvoor 

kleinzoon Tim 

Groep met kinderen van 10 jaar.  

Leiding Aline en Martha 



4.Luciana en Fernanda vertellen. 

Hallo allemaal, de vrede van de Here! 
 

In de eerste week van juli hebben we opnieuw  
meegedaan met de Vakantie Bijbel Club. Wij, dat 
zijn Luciana en Fernanda, hadden de klas van de  
8-jarigen, dat waren 20 kinderen.  
Ik, Luciana, doe al heel veel jaren mee en elke keer 
weer is het een zegen om aan de kinderen te ver-
tellen van de liefde van de Here Jezus. Voor mij  
was dit een heel bijzonder jaar want mijn dochter, 
Ana Livia deed altijd mee als leerling. Nu ze 13 jaar  
is en te oud om mee te doen, is zij gevraagd als 
leiding bij de kinderen van 4 jaar.Dat vond ze een 
hele leuke ervaring en ik ben een trotse moeder:  
het is een zegen om te zien dat onze dochter zich  
in wil zetten voor het werk van de Heer.  
Ik, Fernanda, merkte op dat de kinderen heel erg 
geïnteresseerd waren, ze stelden veel vragen en  
vertelden dat ze thuis aan hun ouders vertelden  
wat ze allemaal geleerd hadden. De kinderen onder-
wijzen thuis hun ouders en hun broers en zussen.  
Alle kinderen wilden weten of er volgend jaar weer 
een vakantie bijbelclub zal zijn! 
Het was een grote zegen in allerlei opzichten. 

De Here zegene ook u allen! 

Luciana en Fernanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    5. Even Voorstellen. 
          Aline Christina da Silva 
 

Ik heet Aline Cristina da Silva en ben 27 jaar. Ik ben 
getrouwd met Madson José F. Damásio en hij is 37 
jaar. We zijn getrouwd op 31-05-2012 en zijn dus al  
6 jaar samen. We hebben een prachtige zoon van 

vier jaar, hij heet  
Willian Matheus 
Damásio. Ik ben actief 
lid van een Evangelische 
gemeente. We woond-
en in het noorden van 
Brazilië, in Recife in de 
deelstaat Pernambuco. 
God heeft onze levens gezegend, maar het was niet 
gemakkelijk, want mijn man kende in het begin de 
liefde van God niet, die alles kan en alles doet. Na 
bijna twee jaar huwelijk werd onze zoon geboren. 
Op dat moment hadden we het financieel moeilijk, 
allebei zonder werk en met een pasgeboren baby. 
Maar het was in deze periode dat mijn man zijn hart 
aan de Here Jezus gaf! 
Mijn moeder was inmiddels hertrouwd en besloot 
met haar man mee te verhuizen naar São José do 
Rio Pardo in de hoop daar een beter bestaan op te 
bouwen. Mijn man en ik besloten dat ik met hen 
mee zou gaan, samen met ons zoontje die toen één 
jaar en vijf maanden was, om te zien of het voor ons 
mogelijk zou zijn daar een nieuwe toekomst op te 
bouwen. Samen met mijn moeder en stiefvader 
werden we opgevangen in het huis van oom Analdo 
en tante Valdirene. Ik ging de hele stad door om 
overal mijn CV in te leveren. Het was geen gemakke-
lijke tijd, maar elke dag die verstreek ging ik erop uit 
met meer kracht, om mijn gezin opnieuw verenigd 
te zien. Mijn eerste baan in São José was in een kip-
penslachterij. Daarna werkte ik bij een telemarketing 
van een school die Engelse les geeft. Met hulp van 
mijn familie lukte het om een huisje te huren en in 
te richten. En na bijna zeven maanden van elkaar  
gescheiden te zijn geweest, brak de dag aan dat mijn 
echtgenoot naar São José kon komen! De dag nadat 
hij aankwam werd ik ontslagen. We hebben een  
autowasserij opgezet in de garage van het huisje wat 
we huurden en zo begonnen we samen te werken. 
Daarna heb ik nog als schoonmaakster gewerkt en in 
een snackbar. Ik bad tot God voor een goede op-
lossing. Toen kreeg ik de kans om bij de Lar te  
solliciteren. En... ik werd aangenomen. Ik ben God 
heel dankbaar voor deze kans. Ik begon als 
schoonmaakster, maar momenteel help ik juf Rute 
met de groep kinderen van 4 t/m 6 jaar. Ik ben heel 
gelukkig dat ik deel uit mag maken van dit team, ik 
hou van alle collega´s die in de Lar werken en van de 
directie, die ik erg competent vind, zij realiseren een 
prachtig werk. Dat de Here ons elke dag meer zal  
zegenen!      

                                                                                            Aline Cristina da Silva 
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Aline met haar gezin 



 
 
                                                    

 

 
 
 

6. Prietpraat 
 

Marco Antônio dos Santos (7 jaar) houdt heel erg  
van vlees. Als de bel voor het eten gaat kijkt hij altijd 
gauw in de eetzaal wat er op de borden ligt en is  
heel teleurgesteld als er geen vlees is. Op een dag  
zei hij tegen Algemira: “Mijn vader is niet dik, maar 
hij eet veel vlees als we barbecueën.” Algemira zei: 
“Als jullie weer eens gaan barbecueën, roep je me 
dan, want ik vindt dat ook heel lekker.” Hij keek haar 
bedenkelijk aan en zei toen: “Beter van niet, want u 
eet heel veel vlees.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Van de Penningmeester. 

 Zomeractie 

 
Wij zijn erg blij met de resultaten van de zomeractie. 
De collecte van de gemeente CityLight Alkmaar, de 
opbrengst van de actie èn enkele bijzondere giften 
zijn samen voldoende om het project Brandbeveilig-
ing te kunnen uitvoeren. De Heer is goed voor ons!  
Het, met toestemming van de Brandweer, gewijzigde 
project wordt inmiddels uitgevoerd en de eerste 
foto’s kunt u in deze Nieuwsbrief al zien. Wij zijn heel 
blij dat –als alles klaar is- de brandbeveiliging weer 
geheel in overeenstemming is met de eisen van de 
overheid en ons gebouw veiliger is geworden. We 
hopen alleen dat we er nooit gebruik van zullen 
hoeven te maken.  
Wij zijn God dankbaar voor onze fantastische 
achterban en willen allen die aan dit project hebben 
bijgedragen heel hartelijk danken! 
 

Gerrit van der Starre, penningmeester 
 

 
 

Bestuur Stichting Kinderhuis Lar da Infância Brazilië 

       Ed Veldhuijzen van Zanten, voorzitter   tel: 072-5617380  

       Ingrid Westdijk, secretaris                        tel: 072-5617447 e-mail : ingridboellaard@hotmail.com 

       Gerrit van der Starre,  penningmeester tel: 072-5331584 e-mail : gerrit.vanderstarre@quicknet.nl 

       Adoptiegelden en giften:                          Inlichtingen over te adopteren kinderen:                 Correspondentie: 

       Bankrekening:                                                 Kinderhuis Lar da Infância Brazilië                       Lar da Infância 

       IBAN: NL55RABO 0394 5446 25                   Administratie adoptiekinderen                            Caixa Postal, 157 

       t.n.v. Stichting Kinderhuis                             t.a.v. Tini van Walstijn                                            13720-970 

       Lar da Infância Brazilië                                   Oranje Nassaulaan 250                                          São José do Rio Pardo SP 

       Kruijsakker 9                                                    3523 VR Utrecht                                                      Brazilië 

       1852 EV Heiloo                                                Tel: 030-244 29 81                                                  Tel: 00 55 1936084626 

ANBI Instelling nr. 8167.55.577 www.lardainfancia.org 
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