
Beste ouder, 

Onverwachts met je kind(eren) 24 uur per dag in één huis. 
De maatregelen rondom het Coronavirus hebben impact 
op ons normale leven. Om je wat te ontlasten willen we de 
komende periode regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen. 
Bij deze ontvang je de derde editie, deze staat volledig in 
het teken van Pasen.

We wensen jullie veel plezier samen toe! Zorg goed voor elkaar!

Gods zegen!

Cor & Ona’s Coronashow

Aangezien de kinderen hun vriendjes en  vriendinnetjes uit de kerk op 
sabbat niet zien. En dit jaar ook nog eens de Kidzrally moeten missen, is er 
iedere sabbat om 10.00 uur de Cor & Ona’s Coronashow. Deze sabbat staat 
de vierde show in het teken van Pasen. De Cor & Ona’s Coronashow stopt 
als de kerken weer opengaan.

Kliederkerk Pasen voor thuis
Een kant en klaar programma om samen als gezin aan de slag te gaan met 
het Paasverhaal. Dit is opgebouwd als een kliederkerk bijeenkomst, in het 
engels messy church genoemd. Gegarandeerd een paar uur plezier samen.

Het verhaal van Pasen

Een youtube film over het verhaal van Pasen. De tekenfilm vorm zal veel 
kinderen aanspreken.

Jezus leeft

Deze week staat het Bijbelbasics materiaal dat het Nederlands Bijbelgenootschap 
wekelijks aanbiedt volledig in het teken van Pasen, Jezus leeft! 

Het materiaal is aangepast, zodat het voor jou als ouder ook thuis gebruikt 
kan worden.
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https://www.youtube.com/channel/UCkTheDOdnGSV1SFdMQ-QYvw
https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/kliederkerk-thuis-palm-pasen/
https://youtu.be/5Qh-pUivc1w
https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/132


Samen aan de slag

Opdracht 1 - Eieren
Kijk je om je heen dan kan Pasen snel geassocieerd 
worden met de paashaas, lente en chocolade eieren. 
Het is nog niet zo eenvoudig om de boodschap van 
Goede Vrijdag begrijpelijk te maken. 

Opdracht: 
Laat je kind een ei stukslaan in de pan en daarna 
lekker roeren.  
Stel daarna de vraag: 
• Is het ei nog te repareren?  
• Wie kan dat? 
• Kan plakband of lijm nog helpen? 
• Vraag de kinderen of ze dit ook herkennen. Zijn er 

op aarde ook dingen mis? Stuk? Wat bijvoorbeeld? 

Lees Marcus 15:20-28

Leg met behulp van het kapotte ei eens uit dat niet 
alles te repareren is door mensen.
Goede Vrijdag is zo’n moment. 
Er kwam Iemand om dat wat stuk is heel te maken. 
Jezus ging aan het kruis om de schuld te dragen van 
iets wat Hij niet zelf had stuk gemaakt. Hij liet zichzelf 
‘stuk’ maken. Toch wilde Hij het doen, omdat Hij graag 
wil dat mensen weer bij Hem kunnen komen.

Opdracht 2 - Bitter
Zorg voor glaasjes met daarin transparante drankjes 
zoals: water, druivensap, water met een heel klein 
beetje azijn, water met wat suiker, water met wat zout 
enz.. Geef alle drankjes een nummer. 

Lees Matteus 27: 31-38 

Laat het kind een lepeltje proeven van alle drankjes. 
Jezus kreeg iets te drinken aan het kruis. 
Welke smaak komt het meeste dichtbij? 
Laat het kind benoemen welk nummer ze denken dat 
het is (de zure, bittere smaak).

Leg uit dat wij er al niet aan moeten denken om een 
bitter drankje helemaal op te drinken. 
Op Goede Vrijdag gebeurden er veel verdrietige dingen. 

Bespreek: Waarom zouden we het dan toch Goede 
Vrijdag noemen? 



De tekeningen op deze eieren gaan over de laatste dagen van het leven van Jezus. Kleur de eieren zo mooi als 
je kan en knip ze uit. Laat je vader of moeder de eieren verstoppen. De rest van het gezin mag daarna de eieren 

gaan zoeken. Als jullie ze allemaal gevonden hebben (16 in totaal), dan kun je ze op de juiste volgorde van 
gebeurtenis leggen. Als je twee sets Paaseieren maakt, dan kun je er ook memory mee spelen. 

(Het is handig om het op dik papier te printen.)
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Een spelletje spelen is altijd leuk! Dit spel gaat over de laatste 
dagen van Jezus op aarde. Het enige dat je nodig hebt is een 

dobbelsteen en een pion (Dit kan van alles zijn: een steen, een 
paperclip of een legostukje). Iedereen begint bij start, je rolt om 

de beurt de dobbelsteen. Staat er iets in het vakje waar je op 
komt, dan voer je dat uit. Wie is er het eerst bij de lege 

graftombe? Die persoon is de winnaar!
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