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Veertigdagentijdproject 

Vanaf zondag 26 feb beginnen we met ons 
veertigdagentijdproject op weg naar Pasen. Het thema is 
"Verander je mee?" 

Er kan van alles gebeuren: vrolijke dingen, maar ook dingen 
waar je boos, bang of verdrietig van wordt. We vieren op weg 
naar Pasen dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. God maakt 
een nieuw begin en jij mag daarin mee gaan. Verander je mee? 

Elke week is er een poster met een verhaal, en daarover gaan 
we verder praten in de kindernevendienst. We gaan ook vragen 
of de volwassen mensen uit de kerk met ons mee willen denken 
en praten, dit met behulp van de veranderaar, iemand die vertelt 
wat er anders kan en aan jullie en de volwassen mensen vraagt 
wat zij zouden willen veranderen.  

Natuurlijk gaan we ook iets knutselen of wat anders leuks doen. 
Bij het project horen werkboekjes voor thuis met puzzels en 
leuke opdrachten. En we hebben weer een mooi projectlied. 

Hopelijk zien we jullie in de kerk! 

Groetjes van de kindernevendienstleiding        
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 Biddag voor de kinderen van de basisschool.  
   
Op woensdag 8 maart is het biddag voor gewas en arbeid.        
Ja, dat klinkt nog best moeilijk hè?  We gaan die middag kijken 
wat dat betekent en wat jij ermee kunt doen. Samen willen we er 
dan weer een leuke middag van maken.   
Het is tussen 14:30 en 15:30 in de Rank. Kom je ook?  
   
Groetjes Nicoletta, Jessica, Jeanine en Lisette 
 

 
Paaschallenge voor Tieners  
   
Stel je voor dat je met de discipelen aan tafel zit… Is het gezellig, 
leuk, vol verwachting om Pasen te vieren? Is dit dan het laatste 
avondmaal? Is iedereen wel betrouwbaar hier aan tafel? En 
Jezus, wat heeft die voor plannen? Het lijkt vredig, maar welke 
spanningen voel je in de eetzaal en... Wat speelt er onder de 
oppervlakte?   
   
Vonden jullie Sirkelslag dit jaar ook weer zo leuk om te spelen? 
Met de Paaschallenge gaan we verder. We gaan samen eten en 
activiteiten spelen.   
 
De precieze datum volgt zo snel mogelijk. Jij komt toch ook?  
   
Groeten Eefje en Lisette  

BIDDAG 

 

PAASCHALLENGE VOOR TIENERS 


