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FEEST!, dat is het thema van deze nieuwsbrief.
Wat hebben we veel redenen voor een feestelijke bui.
Want wist je dat…
De zomervakantie al bijna voor de deur staat?
Wij al heel veel zonneschijn hebben gehad? En we
hopen op nog veel meer zonnige dagen!
Wij mogen terugkijken op hele feestelijke
kinderdiensten het afgelopen jaar? Weet je nog…
‘Mooi van binnen, mooi van buiten’ en ‘Ik ben oké,
jij bent oké’. Heerlijk samen zingen en luisteren
naar prachtige verhalen? En gezellig samen
ontbijten om Jezus’ opstanding te vieren op
paasochtend?
De feestelijke kinderdiensten boven verwachting
goed worden bezocht. Wat waren we met een boel
kinderen!
Je in deze nieuwsbrief veel foto’s zult vinden van
de feestdiensten? Nog even nagenieten dus.
Wij het afgelopen jaar veel meer hebben mogen
leren over hoeveel Jezus van ons houdt en waar
Hij blij van wordt? En over het woord van God, de
bijbel?
Dit al het derde jaar op rij wordt waarin je zo’n
vrolijke nieuwsbrief van de kinderkerk ontvangt?
De lijst met jarige kinderen in de nieuwsbrief
steeds langer wordt. Wat goed! Er komen dus
steeds meer kinderen naar de kinderkerk.
Je ook in de zomervakantie naar de kinderkerk
kunt komen. Neem gerust een vriendje of
vriendinnetje mee, of een neefje of nichtje dat bij
je logeert.
De Here Jezus ook bij je is als je op vakantie gaat?
Je mag altijd alles met Hem delen, dat vindt Hij
fijn!
Je in deze nieuwsbrief ook een quiz en een
kleurplaat kunt vinden voor als je je verveelt in de
vakantie? Have fun!

Briljantjes

Smaragdjes

Er is er één jarig…
In de onderbouw:
Jaliyah Falkenstein – 3 juli
Joah Smit – 27 juli
Joah Falkenstein - 29 juli
Joshua Haddon – 29 juli
Mercy Haddon – 29 juli
Noah Ouahabi – 9 augustus
Dechaira Lemmert – 14 augustus
Ryuchi Rijkland – 27 augustus
Gabriëlla Matos – 28 augustus
Guilaisha Lemmert – 1 september
Julian Bakker – 21 september
En in de bovenbouw:
Chayenne Rombley – 10 juli
Josuë Samuel – 26 juli
Tanja Heinen – 7 augustus
Kaily ten Bosch – 9 augustus
Matthew Viergever – 16 augustus
Xanne Candelaria – 27 augustus
Zoë Haddon – 28 augustus
Azra Mijnsbergen – 2 september
Symcha Mijnsbergen – 2 september
Su-Jeany Samboe – 18 september
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Quiz – Van Adam tot Abraham
Het verhaal over de schepping lezen we in…?
1 Numeri 2 Genesis 3 Leviticus
Op de 2de dag kwam er scheiding tussen…?
1 zee & lucht 2 zee & land 3 licht & duisternis
Hoe heten de kinderen van de 1ste 2 mensen op aarde?
1 Jakob & Esau 2 Kaïn & Abel 3 Jozef & Benjamin
Metuselach werd…?
1 69 jaar 2 96 jaar 3 969 jaar
Hoeveel mensen varen mee in de ark van Noach?
1 400 2 200 3 Noach en zijn gezin
Hoe lang is Noach in de ark?
1 12 weken 2 1 jaar 3 7 maanden
De wereldbevolking is ontstaan uit…?
1 Abraham, Isaak & Jacob 2 Sem, Cham & Jafet
3 Mozes,Aaron & Mirjam
Vroeger spraken alle mensen…?
1 Engels 2 Hebreeuws 3 dezelfde taal
In het land Sinear bouwde men een stad met…?
1 veel parken 2 veel flats 3 een hoge toren
De stad waar dit gebeurde heette…?
1 Babbel 2 Babel 3 Bijbel
Het woord Babel betekent…?
1 grote stad 2 grote toren 3 spraakverwarring

kleurplaatje

Denk je dat je alle antwoorden goed hebt? Stuur
ze in een e-mail naar kinderkerk@lwg.nl onder
vermelding van ‘quiz’. Misschien win je wel de
hoofdprijs: een interview met jou en jouw foto in
de volgende nieuwsbrief!!

6 juli 2014
Jaargang 3, nummer 1

