
             
 
 
 

 

Kanjerclub 

Vier maanden mochten wij als studenten van de Katapult kinderen uit verschillende 

wijken van Den Helder vertellen over Jezus door middel van onze kanjerclub. Het 

was voor mij erg leuk om op het podium te staan, vooral wanneer ik mocht acteren 

of mocht preken. Het is zo bijzonder om te zien hoeveel je aan kinderen kunt 

vertellen over God en de Bijbel. Kinderen begrijpen meer dan wij denken, alleen het 

moet op een andere manier gebracht worden dan bij volwassenen. Het mooiste 

moment van de middag vond ik altijd de toepassing. Wanneer er iemand gepreekt 

had, was het tijd van de toepassing. De kinderen kregen dan een opdracht die te 

maken had met het thema, bijvoorbeeld vragen beantwoorden, bidden voor elkaar 

of een tekening maken. Een bijzonder moment was wanneer kinderen vrienden met 

Jezus konden worden. Als ze dit wilden konden ze gaan staan en ons team ging dan 

met hen bidden. Vele kinderen maakten dan echt een bewuste keuze voor Jezus. Erg 

mooi om dit kinderlijk geloof van deze kids te zien. Als afsluiting hadden we in de 

voorjaarsvakantie kanjerweek, vier ochtenden achter elkaar club waarbij de 

kinderen zelfs mochten blijven eten. Het was mooi om zo een periode met deze 

kinderen op te trekken en deze periode af te sluiten met een bijzondere week.  

 

Nieuwjaarsduik 

“Mijn tenen zijn nu al bevroren”. Ik had nog maar 

een paar stappen op het koude zand gezet maar 

had het al erg koud. Onder mijn jas, broek en trui 

zat mijn bikini. Niet veel later zou dan toch echt die 

dikke jas uit moeten. Gelukkig wisten we dat we 

het deden we het voor het goede doel, namelijk 

onze reis naar de straatjongeren van Bolivia. Het 

zand, de wind en vooral het water was erg koud maar we hebben het gedaan. Het 

gaf een kick maar ik denk dat ik toch meer genoten heb van de warme 

chocolademelk die we kregen toen we weer terug op de Katapult waren. Naast de 

Nieuwjaarsduik zullen er nog meer acties komen om de financiën rond te krijgen 

voor onze reis en om daar iets te kunnen betekenen. Want het geld dat wordt 

opgehaald zal voor de helft besteedt gaan worden om in een bepaalde nood te gaan 

voorzien, denk aan voedsel of dekens uitdelen. De andere helft zal gebruikt worden 

voor onze reiskosten.  

 

Visie 

(Jonge) mensen die geen 

hoop meer hebben, geen 

thuis kennen en/of die 

Jezus niet kennen, 

helpen, bemoedigen en 

over God de Vader 

vertellen.  

 

Adres 

De Katapult 

t.a.v.  Coralie Vink 

Annie Romein-

Verschoorlaan 11 

1784 NZ DEN 

HELDER 

 

Agenda 

4/3/13: gastles 

Geert-Jan Poker 

6/3/13-7/3/13: 

24uurs gebed 

16/3/13: open dag 

20/3/13- 29/3/13: 

bidden en vasten 

conferentie 

                                                                         

 

 

 



                                 

Pinkstervuur 

Elk jaar draait de Katapult tijdens de opwekkingsconferentie in Biddinghuizen mee 

met het team van stichting Chris. Dit jaar zullen we als Katapult niet in de 

Flevopolder te vinden zijn, maar in Friesland. De studenten van de Katapult zijn 

namelijk gevraagd om het kinder- en tienerprogramma te draaien van de 

conferentie “Pinkstervuur.” Er is een kindertent en een tienertent waar wij het 

programma voor gaan verzorgen. De aankomende periode zullen we druk bezig 

gaan met het invullen van de programma’s voor de kinderen en tieners. We gaan 

preken schrijven, dramastukken bedenken en toneelstukken voorbereiden. Maar 

naast de podiumtaken mogen wij ook de actieve momenten in het programma gaan 

verzorgen. Een grote klus maar een nog grotere zegen. Ik kijk er namelijk erg naar uit 

om een programma te schrijven voor een heel weekend lang en vanuit de 

organisatie krijgen we alle vrijheid. Ik ben erg benieuwd wat we allemaal zullen gaan 

doen met die kinderen en tieners. Maar ook ben ik erg benieuwd wat ik hier 

allemaal van zal gaan leren. Want we doen dit natuurlijk ook vooral om te groeien 

en te ontdekken. Meer weten over deze conferentie: www.stayandpray.com 

 

Persoonlijk 

Ik kijk er erg naar uit om, na een periode van kinderwerk, me te richten op tieners 

tijdens de conferentie “Pinkstervuur”. Juist omdat het werken met tieners mij erg 

aanspreekt, past bij mijn gaven en talenten en tieners mij energie geven. Ook zie ik 

er erg naar uit om na de vaste weekindeling met de kanjerclub weer iets anders te 

gaan doen. Omdat de kanjerclub er nu gestopt is, zal onze week er ook anders uit 

gaan zien.  

De week van de Kanjerweek heb ik helaas voor het grootste gedeelte niet 

meegemaakt. Ik lag namelijk boven ziek op bed. Dit was een grote teleurstelling voor 

mij. We hadden met elkaar ons erg verheugd op deze afsluitende week. Helaas 

moest ik al mijn (podium)taken uit handen geven. De laatste dagen heb ik gelukkig 

wel wat sfeer kunnen gaan proeven en heb afscheid kunnen nemen van de kids. Het 

was voor mij erg lastig om niet mee te kunnen doen. Ik wilde er graag zijn voor die 

kinderen en mijn taken vervullen. Maar gelukkig mocht ik weten dat ik ook kostbaar 

was, terwijl ik niks kon. Het heeft me stil gezet bij de genade die God aan mij 

gegeven heeft. Ik hoef daar niet voor te werken en hoef het niet te verdienen. Maar 

God de Vader heeft mij waarde gegeven door de Hoge prijs die Hij voor mij betaald 

heeft. Daar kan ik met mijn daden niets aan veranderen, gelukkig maar. Wij hoeven 

het niet te verdienen maar wij mogen ontvangen. Hoe mooi is dat!  

 

 

 

 


