Nieuwsbrief van de kindernevendienst!
Hallo allemaal,
Vanaf 17 februari begint de tijd 'op weg naar Pasen', het feest van het nieuwe
begin. Dat is in de kerk altijd een bijzondere tijd. We volgen dan in de verhalen
de weg van Jezus.

Jammer genoeg kunnen we nog niet met elkaar in de kerk de diensten houden.
Daarom krijgen jullie van ons een gezinsboekje en weer allerlei leuke nieuwsbrieven met opdrachten, gedichtjes, verhalen.
Natuurlijk zijn we ook heel erg benieuwd hoe het allemaal met jullie gaat. We
hopen daarom dat jullie ons willen mailen met alles wat jullie gemaakt hebben.
Als klap op de vuurpijl komt dit jaar Rainbow bij kinderen logeren. In zijn koffertje vinden jullie een schrift waarin staat wat je die week kan gaan doen. En ook
hier is het superleuk als je zelf iets bedenkt!

En vanaf zondag 21 februari gaat dominee Wim samen met jullie vooruit kijken
en terugblikken op alle mooie dingen die we samen doen!
Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als ons en Rainbow!!!
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 onlinekerkdienst we hebben gekeken naar de foto's die jullie hebben
gemaakt.

Ken je het spel ‘Levensweg’?
Dat gaat nog een grote rol spelen in de
diensten. Let maar eens goed op zondag!

E

erste opdracht:

Kijk eens op de bladzijde van 20 februari voor de opdracht om foto's te maken over zand! Het zou leuk zijn jullie
foto's in de kerkdienst te zien en daarom willen we jullie vragen om voor 17
februari jullie foto's op te sturen.

Rainbow
Deze week gaat Rainbow op ziekenbezoek bij de huismus om hem op
te vrolijken! Dat is lief he. Ben jij wel eens op ziekenbezoek geweest?
Je kan Rainbow zijn verhaal vinden in je boekje op de dag 18 februari!

