Hoi jongens en meiden,
Pasen en Pinksteren zijn achter de rug, normaal gesproken feestdagen die we
ook echt vieren in de kerk. Maar in de coronatijd niet, dan is alles net even iets
anders. Met Pinksteren hebben velen van jullie bijgedragen aan een digitale
kerkdienst. Echt tof om te zien hoe het hart rond ging onder jullie allemaal, de
liefde werd doorgegeven en hoe jullie dit deelden in leuke filmpjes.
Ook al zijn jullie minder naar school geweest, toch is het volgende maand al wel
weer zomervakantie. En dat betekent ook dat we afscheid gaan nemen van een
aantal kinderen van de kindernevendienst. Zij gaan na de zomer naar het
voortgezet onderwijs. Een
moment waar we ook in de
kerk bij stil staan in een
speciale dienst. Dit keer geen
dienst voor de zomervakantie
maar net daarna op zondag 30
augustus. Natuurlijk zwaaien
we dan de jongens en meisjes
van groep 8 zeker uit en
bedanken ze voor hun
enthousiasme tijdens de
kindernevendiensten, doe-club
avonden en kerstvieren met
toneelspel.
De kindernevendienst werkt met het tijdschrift : ‘Kind op Zondag’ en ‘Kleur in de
kerk’. Nu er even geen kindernevendiensten zijn, willen we jullie elke week via de
mail het verhaal met het werkblad opsturen. Zo kun je thuis met je familie toch
een beetje kindernevendienst houden. Je kunt ook de site
www.kindopzondag.nl bekijken. Hier kun je zonder inlog nu terecht omdat de
kerken dicht zijn. Je vindt er nog meer tips, knutsels, filmpjes en liederen.
We hopen jullie snel weer te kunnen zien,
Groetjes,
Bernedine, Jolanda, Annet en Wendy

Zondag 7 juni 2020 – Matteüs 28:16-20 - Verhaal zonder einde
Vandaag zijn de leerlingen in Galilea. Daar zien ze Jezus en aanbidden hem. Al
twijfelen sommigen: is het echt zo dat Jezus uit
de dood is opgestaan? Jezus vraagt zijn
leerlingen om mensen te dopen ‘in de naam van
de Vader, de Zoon en de heilige Geest.’

Zondag 14 juni 2020 – Matteüs 9:35-10:15 - Dit ga je doen
Jezus verkondigt het koninkrijk en geneest zieken
en wil dat zijn leerlingen hetzelfde gaan doen. Hij
zegt tegen hen: ‘Laat liggen wat je normaal doet
en ga op weg om te doen wat ik begonnen ben.’

Zondag 21 juni 2020 – Matteüs 10:16-33 - Vogel in Gods Hand
De leerlingen van Jezus gaan naar Jeruzalem
om het koninkrijk te verkondigen. Dat is mooi,
maar ook spannend. Jezus spreekt hen moed
in: God zorgt voor alle vogels. Zal hij dan ook
niet voor jou zorgen?

Zondag 28 juni 2020 – Matteüs 10:34-42 - Wie is daar?
De leerlingen van Jezus gaan op pad om het
koninkrijk van God te verkondigen. Jezus zegt:
‘Mensen die voor jullie de deur opendoen, doen voor
mij de deur open. Mensen die voor mij de deur
opendoen, doen voor God de deur open.’
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Jezus en de 12 leerlingen
In deze periode lezen we in de kerk veel verhalen over Jezus en zijn twaalf
leerlingen op reis. Weet jij hoe ze heten? Zoek ze maar eens op. Je kan de namen
vinden in de bijbel, in Matteus 10:1-4 staan ze allemaal.
Je kunt ze bij de tekening hieronder schrijven. Beslis zelf maar wie wie is!
Alleen ... op de tekening staan 14 mensen. 12 leerlingen + 1 Jezus = 13. Wie is
nummer 14 dan? De tekenaar heeft 1 leerling dubbel getekend. Kun jij
ontdekken welke leerling dat is? Kleur je de tekening ook mooi in?

Namen leerlingen
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HOE GAAT HET MET?
In de vorige jeugdkrant lazen we hoe het gaat met Lieve en Zilver en ook vertelde
Nils hoe het met hem gaat. Dit keer vertellen Jurre en Milou ons hoe het met ze
gaat, wat ze doen en hoe ze de coronatijd ervaren.

Milou
Hoi, het gaat goed met mij. Ik ben blij dat we weer naar school kunnen en
kunnen sporten. Gelukkig hebben we leuke buren en ik speel veel met ze.
Ik speel ook veel met onze
nieuwe kat, Shadow die we
hebben gekregen. Onze
buren hebben een nieuwe
hond gekregen, een puppy.
Ik hoop jullie snel weer te
zien, groetjes Milou.
Jurre
Hoi allemaal, ik vind deze tijd
wel prima want we spelen veel
buiten en dan maken we veel
hutten. En ik ben best wel blij dat we
weer naar school mogen en dat we alweer
kunnen sporten. Het is ook lekker weer dus we waren naar Bussloo geweest en
zetten thuis het zwembad op. Ik hoop dat het coronavirus snel weg is, want het is
best wel moeilijk. Vooral voor de mensen in verzorgingstehuizen. Groetjes Jurre

Hoe gaat het met jou?
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De weg volgen
De leerlingen volgen de weg van Jezus,
kan jij de weg vinden?
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Zomervakantie
Nog even en het is zomervakantie. Dit jaar zal de vakantie er misschien wel
iets anders uit zien, maar kan jij alle vakantielanden in onderstaande puzzel
vinden?
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