
 

Hallo jongens en meisjes, 
 
Hebben jullie ook het idee dat de tijd heel snel voorbij gaat deze periode? 
Dat komt vast ook omdat er weer van alles mogelijk is. 
Op school wordt er van alles georganiseerd en bij de sport ook, zoals het 
kampweekend. 
Het duurt helemaal niet zo lang meer en dan hebben jullie al zomervakantie, 
begin juli. 
 
Maar voor het zover is, is er volgend weekend eerst nog het Pinksterfeest 
Jezus verliet zijn volgelingen tijdens Hemelvaart, maar beloofde dat hij ze niet in 
de steek zou laten en terug zou komen. 10 dagen later op Pinksteren dus, kwam 
Hij terug in de vorm van de heilige geest. 
 
Tijdens de kindernevendienst gaan we bij droog weer, weer lekker naar buiten 
en gaan allerlei opdrachten /spelletjes doen die betrekking hebben op 
Pinksteren. 
Er kan ook geknutseld worden. 
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Zondag 5 juni. Dat is echt veel 
 

De leerlingen van Jezus ontvangen de 

heilige Geest. Ze gaan naar buiten en 

beginnen op luide toon te vertellen. 

Mensen uit verschillende landen horen 

het, en het wonderlijke is: Ze horen hen 

allemaal in hun eigen taal spreken 
 

Zondag 12 juni. Bij wie ben je thuis?  
 

Naomi stelt Ruth voor om een ‘thuis’ voor 

Ruth te zoeken, een plek waar het haar goed 

zal gaan. Ruth gaat ’s nachts naar Boaz en 

vraagt of hij als ‘losser’ wil optreden en zo 

voor haar wil zorgen. Boaz zegt dat hij dat 

wil, maar dat er ook iemand anders is die 

  losser kan zijn. 

 

Zondag 19 juni. Wat wil je nog meer? 
 

Boaz gaat naar de stadspoort. Hij vraagt aan 

een zekere meneer ‘Doeterniettoe‘ of hij het 

land van Naomi wil kopen en met Ruth wil 

trouwen. Doeterniettoe geeft aan dat hij dat 

niet wil. Boaz trouwt met Ruth en ze krijgen een kind. Oma Naomi neemt 

het kind op schoot en blijft hem vanaf die dag verzorgen. 

 

Zondag 26 juni. Overgangsdienst die we samen gaan invullen met de 

kinderen die afscheid nemen van KND en de dominee. 

Jullie zijn van harte welkom om deze bijzondere dienst bij te wonen,  

 

Zondag 3 juli is de laatste KND voor dit seizoen. Wat we dan gaan doen is 

nog een verrassing. 

 

Daarna heeft de leiding van de kindernevendienst 6 weken vakantie. 

 

Doe club: 

De laatste activiteit van dit seizoen staat gepland op vrijdag 3 juni. 
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Tenslotte: 

We zijn nog op zoek naar versterking bij de KND. Vind je het leuk om op 

welke manier ook bij te dragen aan de KND, meld je aan bij één van ons. 

 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Bernedine, Wendy, Martha en Jolanda. 


