Hoi jongens en meisjes.
Terwijl ik dit aan het typen ben kijk ik ondertussen dromerig naar
buiten…..
De wereld is wit, bedekt met een mooi laagje sneeuw.
De slee staat buiten, maar geen sneeuwpop want de sneeuw plakt niet goed
genoeg.
De kinderen hebben rode wangen van het heerlijke buiten spelen en ze
hebben plezier.
Hebben jullie ook zo genoten van de sneeuw ??
Zoals jullie misschien in de vorige jeugdkrant hebben gelezen, gaan we
vanaf 20 januari tot er met eind februari lezen uit het boek Ester, volgens
het verhaal uit de kind op zondag.
Ester werd uit heel veel meisjes gekozen om koningin te worden van een
groot Perzisch rijk.
Dit heeft leuke maar ook minder leuke kanten.

Zondag 3 febr 2019 – Ester 4
Doe iets!
De oom van Ester, Mordechai,
verschijnt voor de koningspoort. Hij
is diep in de rouw vanwege het lot
dat zijn volk boven het hoofd hangt.
Hij vraagt Ester om hulp.

Zondag 10 febr 2019 – Ester 5:1 - 6:11
Wat is je plaats?
Koning Ahasveros vraagt aan Haman
wat je moet doen om iemand eer te
bewijzen. Haman denkt dat het over
hem gaat en bedenkt de mooiste
manieren. Alleen blijkt dat de koning
Mordechai bedoelt. En Haman mag
het uitvoeren…

Zondag 17 febr 2019 – Ester 7:1 - 8:2
Ontmaskerd
Tijdens een feestelijke maaltijd
vertelt Ester de koning over de
verschrikkelijke plannen die Haman
heeft. De koning schrikt heel erg en
is bijzonder kwaad. Haman probeert
te redden wat er te redden valt.
Maar dat lukt niet echt.

Zondag 24 febr 2019 – Ester 8:3-8; 9:1-23
Wat kun je doen?
De wet om de joden uit te roeien, kan
niet veranderd worden. Daarom
maakt de koning er een wet bij waarin
staat dat zij zich wel mogen
verdedigen. Met de kinderen bekijken
we het ook op iets kleinere schaal:
Wat kun je doen als er iets gebeurd is
dat niet zomaar te herstellen is?

Zondag 3 maart 2019 – Lucas 6:39-49
Wat zie jij in de spiegel?
Jezus spreekt zijn leerlingen toe.
Als je oordeelt over een ander
zonder kritisch naar jezelf te kijken,
lijk je op een blinde die een andere
blinde wil begeleiden. Je lijkt dan
op iemand die een ander wijst op
een splinter, terwijl je zelf een balk
in je oog hebt.
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Happy-kaarten.
Weten jullie nog dat we eerste kerstdag
tijdens de Kindernevendienst Happykaarten hebben geschreven voor kinderen
die hier als vluchteling zijn gekomen in
Nederland?
De kinderen in de asielzoekerscentra
hebben jullie kaarten ontvangen en ze
waren hier erg blij mee.
Via Vluchtelingenwerk Nederland hebben we een bedankberichtje
ontvangen waarin ze aangaven dat de Happy-kaarten voor veel blije
gezichtjes heeft gezorgd bij de kinderen.
Via www.vluchtelingenwerk.nl kun je een filmpje bekijken waarop de
kinderen de kaarten ontvangen en ons bedanken.
################################################################################

Kort verslag van de Doeclub activiteit in januari.
Filmavond kerk.
Om 19 uur werden we verwacht in de kerk.
Nadat iedereen een plekje had gezocht in de bank, met een goed zicht
op de beeldschermen, ging de film beginnen.
Het was de film van Dylan Haegens. De film was erg leuk en heel
grappig, We hebben met zijn allen veel gelachen.
Tijdens de film hebben we nog even pauze gehad en kregen we wat te
drinken en een zakje chips.
Tegen 20:45 was de film afgelopen en zijn we weer naar huis gegaan.
Het was een gezellige avond, en een dank je wel voor de leiding van de
Doeclub voor het organiseren.
Groetjes van een aantal kinderen, die aanwezig waren.
Voor de maand februari wordt door de Doeclub een brunch georganiseerd
op zondagochtend 17 februari.
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