Hoi jongens en meisjes.
Deze maand begint de zomervakantie! 6 weken lang! Hopelijk voor
iedereen een mooie warme zomer met leuke dingen om naar uit te kijken.
Lekker vrij, niet naar school maar thuis of elders spelletjes doen,
picknicken, bbq-en, een taart bakken, een kampvuurtje maken, een dagje
weg of langer, kamperen of logeren en vast wat later
naar bed.
Op 5 juni was het Pinksteren. We hebben een slinger
gemaakt. We bedachten allemaal woorden die met
Pinksteren te maken hadden, schreven ze op een
strook papier en maakten de papieren strookjes aan
elkaar tot een feestelijke kleurige slinger. Daarna
deden we spelletjes buiten en aten een ijsje
Afscheid
Op 26 juni hebben we in de kerk afscheid genomen van de kinderen uit
groep 8: Iris, Nils en Jurre. Een sportief gezelschap. Het thema van de
dienst was: ‘Klaar voor de start’ We zagen in de dienst een filmpje over
iemand die geblesseerd raakte tijdens een
hardloopfinale op de Olympische Spelen en
toch het grootste applaus kreeg. Het gaat in
je leven niet alleen maar om winnen.
Het was een mooie dienst o.l.v.
Ds. E van Staalduine-Sulman.
De kinder-nevendienst start weer op 28
augustus.
Ben je anders dan een ander
Ja natuurlijk, jij bent jij
Jij bent geboren met je eigen eigenschappen
Niemand is zoals jij.
Kijk gerust eens in de spiegel
Naar het kunstwerk dat je bent
Jouw gezicht, jouw lijf en leden
Jouw karakter, jouw talent.
Zie je wel je bent een wonder
Niets aan jou is saai en grijs
Wees maar jij en blijf bijzonder
Zing gewoon je eigen wijs.

We namen in de dienst ook afscheid van
Jolanda. Ze stopt als leidster van de
kindernevendienst. We willen haar
nogmaals hartelijk bedanken voor haar
inzet!
Jolanda bedankt!

We zijn nog steeds op zoek naar een vervanger die
ons (Wendy, Martha en Bernedine) wil helpen om
na de zomervakantie weer van start te gaan. Met z’n
drieën is ’t een te klein clubje om elke zondag
kindernevendienst te houden. Dus: Wie wil ons komen versterken?
Vele handen maken licht werk.

Doeclub:
Op 3 juni zijn de kinderen dit seizoen voor het laatst bij
elkaar geweest. Ze hebben fotolijstjes gepimpt.
Op school krijgt iedereen uit groep 6,7 en 8 een brief met
daarin de data voor het volgende seizoen.

Tip voor de zomervakantie:
Voordat de vakantie begint kun je een
eigen schatten-vakantie-verhalen doos
maken. Neem een schoenendoos, kistje of
voorraaddoos of trommeltje en beplak dit
met foto’s die te maken hebben met jouw
vakantiebestemming. Je kunt die vast
vinden in tijdschriften, vakantiefolders of via google –afbeeldingen.
Je kan de doos ook versieren met zelfgemaakte tekeningen.
Neem de doos mee op reis!
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Alles heeft een verhaal
Het verhaal van mijn voet, toen ik trapte in een schelp
en me sneed, en het bloedde, en ik riep: papa, hélp!
Het verhaal van het vrouwtje dat zo lief naar me keek
en in het licht van het kerkraam op een engel leek
Het verhaal van de zonnebloemwedstrijd in de klas,
en dat mijn zonnebloem de allerhoogste was
Het verhaal van de borrelhapjes met tonijn
die ineens door poes Pizzicato opgegeten zijn
Het verhaal van mijn broertje van twee, hij was kwijt,
en ik vond hem in een boomhut na een héle tijd
Het verhaal van mijn tand die maar wiebelen bleef,
en die mijn tante met een zakdoek eruit getrokken heeft
Het verhaal van dit blauwe parfumflesje uit Parijs
dat oma voor me meenam van een lange reis.

Ik kan het je vertellen, vertellen allemaal,
want alle, alle dingen, hebben een verhaal
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Groetjes van de kindernevendienst en een

Jolanda, Wendy, Martha en Bernedine.
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