Hoi jongens en meisjes,
De afgelopen weken naar Pasen toe volgden we Stef en Julia met de aanleg van
een tuin. Hiervoor bleek dat zij verschillende vaardigheden nodig hadden: Kiezen,
Wakker worden, Geduld, Vergeven, Teruggeven, Juichen en Hulp krijgen. Leuk
om te zien dat jullie zelf ook veel voorbeelden hadden bij deze vaardigheden &
de eerste zelf gepote plantjes zijn inmiddels zichtbaar, heb jij ze al gezien in de
consistorie?
Ook Palmpasen was weer zeer geslaagd. Eerst een speciale gezinsdienst in de
kerk, wat konden jullie het gebed goed uitbeelden samen in de kerk. Daarna
liepen we met velen door het dorp met mooie Palmpasen stokken en ezel Don
voorop (soms een beetje eigenwijs maar dat hoort nu eenmaal bij een ezel), wat
een feest!
Groetjes Bernedine, Jolanda, Annet en Wendy

Foto impressie van de Palmpasentocht en viering

Tijdens de komende zondagen, de tijd tussen Pasen en Pinksteren gaan we het
samen hebben over:

Zondag 5 mei 2019 – Lucas 24:35-48
Veranderen
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Niet
als een geest, maar als een mens. Je kunt
hem aanraken en hij eet een visje. Alsof
er niets veranderd is. Vandaag vieren we
ook bevrijdingsdag.

Zondag 12 mei 2019 – Johannes 10:22-30
Schapen
Deze zondag lezen we een verhaal over
geloof en ongeloof. Mensen vragen aan
Jezus of hij de Messias is, terwijl ze het
antwoord op die vraag al lang hebben
kunnen horen. De vraag is of ze het willen
geloven.

Zondag 19 mei 2019 – Johannes 13:31-35
Laat het maar zien!
In het verhaal voor de jongste kinderen vragen
Petrus en Johannes zich af of het verhaal nog
verder gaat na Jezus’ dood en opstanding. In
het verhaal voor de oudste kinderen hebben
de leerlingen het erover wat Jezus als
opdracht heeft meegegeven.
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Zondag 26 mei 2019 – Johannes 14:23-29
Geloof in vrede
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar
en denken terug aan wat hij hun leerde
over vrede en over de Geest. Als je de
woorden van Jezus verder vertelt, is het
verhaal nog lang niet afgelopen!

Hemelvaart, 30 mei 2019 – Lucas 24:49-53
Zegen
Vandaag lezen we het verhaal van de verschijning van Jezus aan zijn vrienden en
zijn hemelvaart. Jezus zegent zijn vrienden en vriendinnen als hij wordt
opgenomen in de hemel en zegt: ‘Je bent niet alleen!’

Zondag 2 juni 2019 – Johannes 14:15-21
Wie ziet het?
Deze zondag tussen Hemelvaart en
Pinksteren heet ook wel ‘wezenzondag’.
Jezus’ leerlingen blikken terug en
zeggen tegen elkaar: ‘Weet je nog wat
hij gezegd heeft? Hij zou ons nooit
alleen achter laten. Hij zou de Geest van
de waarheid sturen.’

DoeClub
Vrijdag 17 mei er weer een DoeClub activiteit
gepland. Zit je in groep 6,7 of 8 kom dan
gezellig meedoen. Voor meer informatie kan
je kijken op Facebook (@DoeClub).
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Kunnen jullie deze rebus oplossen?

Woordzoeker Hemelvaart en Pinksteren
(de overgebleven letters vormen de oplossing)
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Oplossing rebus:
In mei leggen alle vogels een ei

