
praktische informatie over wat de VBG 
je kan bieden als je een kindje verwacht

kindje  
op komst 
in de VBG



Er is een kindje op komst! Wat een 
geweldig nieuws! Gefeliciteerd! Er 
verandert veel in je leven wanneer 
er een gezinslid bijkomt. Er zijn ook 
veel praktische zaken die geregeld 
moeten worden. Deze folder maakt 
je wegwijs in wat de VBG je allemaal 
te bieden heeft als er een kindje op 
komst is. Wat kun je regelen en bij 
wie moet je daarvoor zijn.

gebedsteam voor aanstaande moeders

Dit gebedsteam is er speciaal voor jou, de 
aanstaande moeder. Zo’n 2 tot 4 weken 
voor de uitgerekende datum (of de datum 
waarop het adoptiekindje wordt opge-
haald) komen we bij je thuis om te bidden. 
Dit doen we samen met een aantal vrou-
wen/zusters die jij zelf uitnodigt. 

Na een ontspannen kopje thee of koffie 
kun je je gebedspunten met ons delen. 
Hierna gaan we bidden voor jou en je 
ongeboren/adoptie kindje en jullie zege-
nen. Omdat we het belangrijk vinden dat 
je je deze avond op je gemak voelt, zullen 
we van tevoren altijd overleggen over de 
invulling van de avond en welke vrouwen/
zusters aanwezig zullen zijn. 

contact  I  Anja de Vries I 
kindjeopkomst@vbgroningen.nl



je net geboren baby voorstellen  
aan de gemeente, hoe doe je dat 

We vinden het leuk om nieuwgeborenen 
en geadopteerde kinderen te presenteren 
aan de gemeente. Als je wilt dat de oudste 
in de dienst afkondigt dat jullie baby  
is geboren of gearriveerd, dan kun  
je een aantal foto’s aan ons doormailen. 
De foto’s worden in een powerpoint  
gezet en vervolgens via het Scherm in  
de kerk aan de gemeente getoond.

Hieronder staat welke foto’s we graag  
van je willen ontvangen.
- één foto van de baby
- één foto van de ouders
- één foto van eventuele  
  andere kinderen
- eventueel een scan van  
  de geboortekaart
Je mag de foto’s ook zelf in een power-
pointpresentatie zetten, die mag uit  
maximaal drie slides bestaan.

Mail je foto’s of powerpointpresentatie 
naar beamer@vbgroningen.nl. Als je mailt 
voor vrijdag 16.00 uur kan je kindje de 
eerstvolgende zondag gepresenteerd  
worden in de dienst.

contact  I  Gert Noordhoff  I  
beamer@vbgroningen.nl I baby geboren 
na vrijdag 16.00 uur? bel Gert Noordhoff

contact  I  Anja de Vries I 
kindjeopkomst@vbgroningen.nl



een geboortekaartje  
sturen naar de gemeente

Als je een geboortekaartje naar de  
gemeente wilt sturen, kun je dat doen  
naar het secretariaat van de kerk.  
Er wordt ook vaak een kaartje naar  
de voorganger gestuurd.

contact  I  secretariaat@vbgroningen.nl

je baby aanmelden bij  
de ledenadministratie

Als je wilt dat je kind wordt toegevoegd 
aan de ledenadministratie (en vermeld  
in de ledenlijst) kun je mailen naar 
ledenadministratie@vbgroningen.nl. 

Meld daarbij de volgende gegevens:
- voornamen 
- roepnaam
- achternaam
- geboortedatum
- naam van beide ouders

contact  I  ledenadministratie@vbgroningen.nl



crèche

Tijdens de dienst is jullie kind in goede 
handen. bij de crèche. De babygroep is 
gesplitst in liggers en zitters. De liggers zijn 
baby’s van 0 tot ongeveer 9 maanden. En 
vanaf 9 maanden totdat ze écht goed kun-
nen lopen, horen ze bij de zitters. 

Beide groepen hebben een eigen ruimte. 
De ruimtes zijn ingericht met boeiend 
speelgoed, genoeg plek om veilig te spelen 
en de mogelijkheid voor een hapje eten. 
Voor de allerkleinsten is er ook gelegen-
heid om te slapen.

Naast een plek voor de kinderen, is er 
ook een ruimte voor een voedende 
moeder, de zogenaamde moeder-en-kind 
ruimte. Deze grenst aan de grote zaal in 
de Stadskerk en de ingang wordt gevormd 
door een groen huisje. In deze ruimte is 
er een prettige plek om je kind te voe-
den. Verder staan er bedjes en is er een 
televisiescherm waarop je de dienst kunt 
blijven volgen.

meer informatie en contact I  
www.vbgroningen.nl/spring



opdragen van kinderen in de vbg

opdragen is een voorrecht
Opdragen is niet verplicht, maar zie het 
als een voorrecht om jullie kindje aan de 
Heer op te dragen te midden van Zijn ge-
meente. Het is net als de ouders, ten tijde 
dat Jezus op aarde was, die hun kinderen 
door Jezus wilden laten aanraken. En 
dat willen ouders toch ook vandaag? De 
gemeente als Lichaam van Christus zegent 
daarom ook haar kleine kinderen omdat 
ze kostbaar zijn in Gods ogen.

De mensen probeerden kinderen bij hem te 
brengen om ze door hem te laten aanraken, 
maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus 
dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen 
hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze 
niet tegen, want het koninkrijk van God be-
hoort toe aan wie is zoals zij. Marcus 10:13,14 

opdragen in de praktijk
In principe kan op de 3e zondag van elke 
maand (uitgezonderd vakanties of feest-
dagen) kinderen worden opgedragen. Op-
dragen kan tijdens de eerste dienst (9.00 
uur), en in de tweede dienst (11.30 uur).

contact I voorganger I 
voorganger@vbgroningen.nl
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