NIEUW LEVEN
Het leven is een wonder. We praten daarover met
onze dochter. Telkens de lente komt, ontstaat er
nieuw leven. Aan de takken van de bomen groeien
knoppen, bloesems en bladeren. Als we samen
zaadjes tuinkers op een bedje van watten of
keukenpapier uitstrooien, dan groeien daar mooie,
groene plantjes uit die bovendien nog lekker en
gezond zijn ook. We leren onze dochter oog te
hebben voor al dat wonderlijk nieuw leven.
De mama en de papa van Jodie

Wat ben ik blij met mijn nieuw zusje Rachelle!
Het is nog geen speelkameraadje, maar dat komt
nog wel. Eerst moet Rachelle nog heel veel slapen.
Vanaf nu ben ik de grote zus! Wat ben ik fier! Papa
en mama hebben me verteld dat Rachelle er
gekomen is, omdat ze elkaar heel graag zien. Ze
noemen Rachelle een geschenk. Een geschenk van
God. God ziet ons zo graag dat hij al die kindjes
laat geboren worden. Dat hebben papa en mama
mij ook verteld. Dat vind ik heel lief van God. Papa
en mama zien Rachelle heel graag, maar ze houden
Lieve God,
Dank je wel voor al dat nieuw leven!
Uit zaadjes komen er mooie bloemen.
Er groeien elk jaar blaadjes aan de bomen.
Kleine kuikentjes komen uit een ei.
Bij de buren lopen drie lammetjes in de wei.
Dank je vooral voor al de nieuwe kindjes
die overal ter wereld worden geboren.
Ik weet dat je al die kindjes heel graag ziet.
Ieder kindje dat geboren wordt,
toont ons dat je ontzettend veel
van de mensen houdt.

ook evenveel van mij. God ziet Rachelle heel graag,
maar hij houdt ook evenveel van mij.
Rosanne, 3 jaar
Telkens er een baby’tje
geboren wordt dat we
kennen, planten mijn zoontje
Lars en ik een nieuw plantje in
het babyperk in de tuin. We
vragen dan aan God dat hij de
baby en het plantje helpt om
goed te groeien.
Papa van Lars

