Nieuwsbrief van de kindernevendienst!
Hallo allemaal,
Alweer de laatste nieuwsbrief voor Pasen. Hebben jullie de
Palmpasenoptocht gezien met de mensen in de kerk? Mooi
he, zo zie je maar weer dat ook met een paar mensen er al
een mooie optocht kan zijn. Wie heeft er thuis mee gelopen????
Mochten jullie nog mooie stokken gemaakt hebben mail dan
gerust een foto. Het lijkt ons erg leuk om die nog te zien!

Rainbow heeft geluk. Die ziet veel
mooie Palmpasen stokken en paastakken op alle adressen.
In het boekje van Rainbow stond deze week: “en sorry als we
veel kabaal hebben gemaakt”. Het was vast heeeeel gezellig of
niet? Kabaal kan gezellig zijn en soms is stil zijn ook heel fijn.
Lees maar eens op woensdag 31 maart.
In het boekje staan deze week veel verhalen. Pasen is een bijzondere tijd met bijzondere verhalen. Witte donderdag, Goede
vrijdag, Stille zaterdag en op zondag Pasen! Lees ze samen met
je familie of beluister de podcast.

Afgelopen zondag kwamen we met Levensweg op de afbeelding met de optocht terecht,
Heel toepasselijk! Zondag gooien we alweer voor het laatst. Waar zullen we dan terecht
komen??
Hopelijk kunnen we elkaar snel weer zien bij de Kindernevendienst!!!
Heel veel groeten van Dominee Wim en de leiding van de kindernevendienst Alja, Ruud,
Sandra, Hanneke, Jantina en Annigje

Alle leuke verhalen/foto’s en meer mogen jullie mailen naar:
annigjebeltman@outlook.com

Podcast
Iedere week staat er op de site van Kind op zondag een verhaal wat je
kan beluisteren:
https://www.kindopzondag.nl/digitaal/
je kan bijvoorbeeld dit verhaal gaan luisteren nadat in de online-kerkdienst
we hebben gekeken naar de foto's die jullie hebben gemaakt.

Rainbow en de kever
Deze week staat er weer een mooi verhaal in
jullie boekjes van de mooie vogel. Wat Rainbow
deze week gaat beleven? Iets met een kever
die heel dapper wordt met hulp van Rainbow en
al haar vrienden. Mooi dat iedereen met een
beetje hulp van anderen verder kan komen!

Rainbow uit logeren
Heel erg bedankt voor het logeren Tia en Alina. Rainbow heeft
zich ontzettend welkom gevoeld
en vond het fantastisch. En zo
knap dat jullie zelf in het boekje
hebben geschreven!!!

