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Kindersabbatschool

Beste ouder,
Na de vakantie mogen de kinderen weer naar school. Hopelijk
kan het ‘normale leven’ weer langzaam starten en kunnen
we elkaar binnenkort ook weer in de kerk ontmoeten. Bij
deze ontvang je de vijfde nieuwsbrief vol met tips om thuis
als gezin te investeren in het geloofsleven van de kinderen.
We wensen jullie veel plezier samen toe! Zorg goed voor elkaar!
Gods zegen!
Online Kindersabbatschool
In een aantal gemeenten is er ondertussen een online kindersabbatschool, in
veel gemeenten nog niet. Naomi Ripassa, van gemeente Enschede, maakt elke
week op YouTube een heel leuk, afwisselend kindersabbatschoolprogramma.
Vanaf nu is dit voor alle kinderen in Nederland te volgen. Het programma
komt iedere sabbat om 9.00 uur online. Als de kinderen Naomi een mail willen
sturen, dan vindt ze dat heel leuk!

KLIK HIER
Bijbel-avonturen
KLIK HIER
Hemelvaart en
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KLIK HIER
Mail ons je foto’s
KLIK HIER

Bijbel-avonturen
Op YouTube start een gloednieuw online kinderprogramma! Initiatiefnemer
is Jaleesa Glen van gemeente Rotterdam Noord. Leer samen met Jaleesa en
haar Bijbelvrienden de Bijbel op een zeer bijzondere manier kennen. Ga je
mee op avontuur?!

Hemelvaart en Pinksteren
Op deze site vind je ideeën voor Hemelvaart en Pinksteren. Het biedt een
aantal werkvormen voor verschillende leeftijden, leuk om samen als gezin
te doen.

Foto’s
We zouden het erg leuk vinden om foto’s te krijgen, terwijl jullie bezig zijn
met 1 van de werkvormen die we in de afgelopen nieuwsbrieven onder de
aandacht hebben gebracht. Laat je ook even weten of we deze foto’s mogen
publiceren?

Kijk op de
volgende
pagina
voor leuke
gesprekken
-->

Samen aan de slag
Opdracht 1 - Herdenken
2020 is een bijzonder herdenkingsjaar.
Herdenken vanuit huis.
Toch belooft 4 mei bijzonder te worden. Want op de
plek waar normaal gesproken ieder jaar duizenden
kinderen met hun ouders samenkomen tijdens de
Nationale Kinderherdenking 4 mei, creëren ze dit
jaar het allergrootste eerbetoon, van kinderen, voor
Nederland.
Er zal zo een enorm monument in driekleur ontstaan
waar alle kinderen in Nederland aan mee kunnen
doen. Ieder kind mag een bloem, met daarbij een
vrijheidswens voor Nederland doen.
Op 5 mei, onze Nationale Bevrijdingsdag verspreiden
we al deze wensen over Nederland. Zo geven we de
vrijheid van kinderen uit Nederland door.
Doe mee (gratis):
• Ga naar deze website
• Noteer daar (in max 70 tekens) jouw vrijheidswens.
• Meld je aan en jouw bloem wordt neergelegd
op 4 mei.
• Op 5 mei verspreiden ze alle wensen van kinderen
over Nederland. Zo geven we de vrijheid van
kinderen uit Nederland door.

Opdracht 2 - Vrijheid
5 mei 2020: We vieren 75 jaar vrijheid.
Voor kinderen is 75 jaar een onafzienbare tijd. Laat ze
eens iets zien/ aanraken wat je in huis hebt dat deze
tijd heeft doorstaan.
Op deze website staan korte filmpjes waar in kinderen
vragen stellen aan veteranen. Zij vertellen wat ze zoal
hebben meegemaakt.
Geef je kind(eren) de gelegenheid om te reageren
n.a.v. het filmpje.
Vertel eens wat je zelf weet over de oorlog en je eigen
familie. Kinderen kunnen ook hun opa en/of oma
appen of bellen en vragen wat zij hebben gehoord
over de oorlog.
Leg uit waarom je het belangrijk vindt om vrijheid
te vieren.
Vier vrijheid feestelijk met taart bijvoorbeeld.
Wist je dat Jezus ook een strijder is voor de vrijheid?
Lees Lucas 4: 18-19

